REGULAMIN
PROJEKTU „KARTKA DLA POWSTAŃCA”
(tekst jednolity z dnia 18.06.2020)

I.

Nazwa i adres organizatorów projektu

Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472,
NIP: 7732322126, REGON: 592287129
oraz
Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567
(w dalszej części Regulaminu zwane również jako „Organizatorzy”).

II.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o objęcie Projektem

Projekt „Kartka dla Powstańca” (w dalszej części Regulaminu zwany również jako „Projekt”) jest skierowany do
wszystkich szkół szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III.

Cele i założenia Projektu

Projekt ma na celu działania terapeutyczne i edukacyjne skierowane do najmłodszych pacjentów szpitali w całej
Polsce. „Kartka dla Powstańca” jest edycją specjalną prowadzonej już od wielu lat akcji „Kartka ze Szpitala” i częścią
ogólnopolskiej kampanii historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Kampania ma na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek
dystrybuowanych na terenie całego kraju.
W ramach Projektu „Kartka dla Powstańca” najmłodsi pacjenci szkół szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych na
specjalnie przygotowanych warsztatach edukacyjnych pod opieką pedagoga własnoręcznie wykonują patriotyczne
laurki z życzeniami dla uczestników walk o stolicę. Tak przygotowane kartki stanowią symboliczny gest pamięci
o uczestnikach Powstania i wyraz wdzięczności za ich poświęcenie dla Ojczyzny. Ponadto celem warsztatów jest
złagodzenie stresu dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu, a także rozwijanie ich kreatywności i wrażliwości
estetycznej, co wyzwala pozytywne emocje.
Wszystkie placówki biorące udział w Projekcie mają niepowtarzalną okazję nawiązania międzypokoleniowego
dialogu z uczestnikami Powstania Warszawskiego, którzy z ogromną chęcią odpowiadają na otrzymaną
korespondencję. Jest to również szansa na zdobycie nagród rzeczowych w konkursie plastycznym na najładniejsze
laurki.

IV.

Procedura ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu

1. Organizatorzy skierują mailowo zaproszenie z informacją o projekcie i formularzem zgłoszeniowym do szkół
szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych. Dodatkowo informacja o rekrutacji pojawi się na stronach
internetowych Fundacji Rosa (www.fundacjarosa.pl) i Fundacji Sensoria (www.fundacjasensoria.pl)
oraz w mediach społecznościowych obu organizacji, a także na profilu kampanii BohaterON – włącz
historię!.
2. Projekt ma zasięg ogólnopolski. W Projekcie może wziąć udział każda placówka posiadająca uprawnienia
szkoły szpitalnej, przyszpitalnej bądź sanatoryjnej (w dalszej części Regulaminu szkoła ubiegająca się o udział
w Projekcie zwana będzie „Wnioskodawcą”).
3. Podstawą zgłoszenia do akcji i późniejszego kontaktu jej organizatorów z koordynatorem działań w szkole jest
przesłanie na adres: natalia@bohateron.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wypełniony formularz Wnioskodawca przesyła w formie załącznika do wiadomości e-mail wysłanej przez
osobę upoważnioną do działania w imieniu Wnioskodawcy na adres: natalia@bohateron.pl w terminie do
12 LIPCA 2020 r.
5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi deklarację chęci uczestnictwa w projekcie
i nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem placówki do realizacji Projektu. Organizatorzy zastrzegają sobie
kontakt z wybranymi placówkami.
6. O zakwalifikowaniu do Projektu Organizatorzy poinformują Wnioskodawców za pośrednictwem maila
zwrotnego (w dalszej części Regulaminu Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w Projekcie zwany będzie
„Uczestnikiem”).
7. Uczestnicy będą zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się z regulaminem stanowiącym załącznik do
maila zwrotnego informującego o zakwalifikowaniu się do Projektu i podpisania go. Podpisany przed dyrekcję
placówki i zeskanowany regulamin Uczestnik przesyła w formie wiadomości e-mail na adres:
natalia@bohateron.pl .
8. Przesłanie przez Uczestnika podpisanego regulaminu i potwierdzenie jego odebrania przez Organizatorów
stanowi potwierdzenie udziału w Projekcie.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania informacji o zmianach (jeśli takie nastąpią w czasie trwania Projektu)
dot. nazwy szkoły, dyrektora, koordynatora projektu w szkole, a także adresów e-mail i numerów telefonu na
adres: natalia@bohateron.pl .
10. Po potwierdzeniu udziału w projekcie każdy Uczestnik w terminie do 15 SIERRPNIA 2020 r. na adres szkoły
otrzyma nieodpłatnie od Organizatorów pakiet materiałów edukacyjnych (zwany dalej jako „Pakiet
Materiałów”).
W przypadku nieotrzymania powyższego pakietu w określonym terminie Uczestnik jest zobowiązany do
kontaktu z koordynatorem projektu. Na Pakiet Materiałów składają się :
a) materiały plastyczne potrzebne do wykonania patriotycznych laurek z życzeniami;
b) konspekty zajęć dla nauczycieli dotyczące Powstania Warszawskiego;
c) list przewodni z instrukcją;
d) formularz sprawozdawczy.
11. Po otrzymaniu Pakietu Materiałów Uczestnicy Projektu są zobowiązani do:
a) organizacji na terenie szkoły tematycznych warsztatów edukacyjnych dla uczniów;

b) wykonaniu podczas warsztatów zdeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym liczby laurek z życzeniami
– opatrzonych podpisem autora (wystarczy imię) i pieczątką placówki z adresem – dla Powstańców
Warszawskich.
12. Wymiar zajęć, o których mowa w ust. 11 powyżej, jest uzależniony od czasu potrzebnego na zrealizowanie
całości materiału przez konkretną placówkę.
13. Laurki z życzeniami opatrzone podpisem autora i pieczątką placówki należy przesłać na adres Fundacji Rosa
do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
V.

Konkurs

1. Dodatkowy obszar Projektu stanowi konkurs na najładniejsze patriotyczne laurki z życzeniami (zwany dalej
Konkursem). Każdy Uczestnik Projektu może spośród wykonanych laurek zgłosić 3 z nich jako prace
konkursowe. Ocenie podlegać będą zarówno walory estetyczne nadesłanych prac, jak i treść życzeń.
2. W Konkursie rywalizują ze sobą Uczestnicy, tj. placówki, nie jest to konkurs indywidualny dla uczniów.
3. Prace konkursowe powinny zostać dołączone do ogólnej przesyłki z laurkami, jednak sposób oznakowania
powinien pozwolić na ich identyfikację. Do prac konkursowych należy dołączyć formularz konkursowy.
Formularz konkursowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Uczestnik z chwilą przesłania prac konkursowych przenosi nieodpłatnie na Organizatorów całość autorskich
praw majątkowych do zgłoszonych do konkursu prac na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania w każdej formie;
b) zwielokrotniania każdą techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu;
d) rozpowszechniania utworu w jakikolwiek inny sposób niż określony w lit. c, w szczególności poprzez
publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w sieci Internet na
stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach społecznościowych.
5. Z chwilą przejścia na Organizatorów autorskich praw majątkowych do prac konkursowych przeniesione
zostanie także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Uczestnik oświadcza
ponadto, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac nie będzie naruszało żadnych praw osób
trzecich.
6. Przesłane prace zostaną umieszczone w galerii zdjęć na profilu facebookowym kampanii BohaterON – włącz
historię! (https://www.facebook.com/BohaterON/).
7. W okresie od 5 do 11 listopada 2020 roku na wspomnianym profilu zostanie uruchomione głosowanie na
najładniejsze laurki. Głos będzie można oddać za pomocą reakcji. Konkurs wygrają 3 Uczestnicy, których prace
konkursowe zdobędą najwięcej polubień. Na liczbę polubień będą składały się wszystkie „reakcje” użyte pod
zdjęciami konkursowymi.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 LISTOPADA 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane
w mediach społecznościowych obu organizacji, a także na profilu kampanii BohaterON – włącz historię!.
Organizatorzy skontaktują się mailowo/telefonicznie ze zwycięzcami.
9. Nagrodami w Konkursie będą:

a) zestawy materiałów do scrapbookingu o wartości 1 tysiąca złotych (pierwsze miejsce), 500 zł (drugie
miejsce) i 300 zł (trzecie miejsce).
VI.

Sprawozdanie z realizacji Kampanii

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z przebiegu akcji w formie Formularza
Sprawozdawczego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Sprawozdanie”).
2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza sprawozdawczego i przesłania go w formie
elektronicznej na adres: natalia@bohateron.pl do 31 PAŹDZIERNIKA 2020 roku. Sprawozdanie powinno być
uzupełnione o od 3 do 6 zdjęć z przebiegu warsztatów (dalej jako „Zdjęcia”). Wysłanie kompletnego
sprawozdania zawierającego dokumentację zdjęciową w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu warunkuje uczestnictwo w Konkursie oraz możliwość otrzymania przez szkołę certyfikatu uczestnictwa
w Projekcie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez organizatorów, tj. Fundację Rosa oraz Fundację Sensoria,
Zdjęć i deklaruje, że będzie posiadał całokształt autorskich praw majątkowych do Zdjęć.
4. Uczestnik z chwilą przesłania sprawozdania wraz ze Zdjęciami przeniesie nieodpłatnie na Organizatorów całość
autorskich praw majątkowych do Zdjęć na następujących polach eksploatacji:
e) utrwalania w każdej formie;
f) zwielokrotniania każdą techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
g) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu;
h) rozpowszechniania utworu w jakikolwiek inny sposób niż określony w lit. c, w szczególności poprzez
publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w sieci Internet na
stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach społecznościowych .
5. Z chwilą przejścia na Organizatorów autorskich praw majątkowych do Zdjęć przeniesione zostanie także prawo
do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęć. Uczestnik oświadcza ponadto,
że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zdjęć nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich.
6. Uczestnik zobowiązuje się również uzyskać zgody osób uwidocznionych na Zdjęciach lub ich przedstawicieli
ustawowych na rozpowszechniania ich wizerunku, a w przypadku skierowania roszczeń za naruszenie dóbr
osobistych lub praw autorskich i pokrewnych w wyniku rozpowszechnienia Zdjęć zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatorów z obowiązku świadczenia
z tego tytułu, a także zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

VII.

Osoba kontaktowa do udzielania wyjaśnień w zakresie Projektu

Natalia Gorowa- Taborska
e-mail: natalia@bohateron.pl tel. + 48 530 442 795

VIII.

Termin realizacji Projektu

Projekt jest organizowany od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku.
a)
b)
c)
d)
e)

IX.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 12 lipca 2020 r.,
Organizatorzy zobowiązują się dostarczyć do Uczestników Pakiet Materiałów do 15 sierpnia 2020 r.,
Nieprzekraczalny termin odsyłania laurek i prac konkursowych mija 31 października 2020 r.,
Konkurs trwa od 5 do 11 listopada 2020 r.,
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 listopada 2020 r.
Zakończenie Projektu przed terminem

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Projektu przed wskazanym w punkcie VIII
Regulaminu terminem bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji Projektu informacja ta zostanie
ogłoszona na stronie internetowej – www.fundacjarosa.pl.
X.
Zmiana regulaminu
1. Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronach
internetowych www.fundacjarosa.pl i www.fundacjasensoria.pl
2. O wszelkich zmianach terminów w ramach bieżącej edycji Projektu Organizatorzy będą komunikować za
pośrednictwem mailowym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
XI.
Załączniki
Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
a) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy;
b) Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do konkursu;
c) Załącznik nr 3 – Formularz sprawozdawczy.

