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„Literacki pokaz mody” 
 

wspólny projekt literacko-artystyczny 

Filii PBW w Zgierzu oraz świetlic i bibliotek szkolnych ze szkół  

z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego 
 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

 

I. Organizatorzy projektu: 
1. Projekt organizują uczestnicy Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  

i nauczycieli świetlic powiatu zgierskiego: nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi – Filii w Zgierzu oraz nauczyciele świetlic i nauczyciele 

bibliotekarze z wybranych szkół miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. 

 

II. Cele projektu:  
 Promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 Zachęcenie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów bibliotek. 

 Rozwój kreatywności dzieci i młodzieży (realizacja jednego z kierunków polityki 

oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020). 

 Integracja uczniów ze szkół z terenu Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. 

 Podkreślenie roli czytania w życiu człowieka. 

 Popularyzowanie literatury pięknej. 

 Promocja działalności świetlic i bibliotek szkolnych oraz biblioteki pedagogicznej  

w Zgierzu. 

 

III. Uczestnicy: 

1) Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i nauczyciele szkół z terenu Zgierza, 

gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. 

2) Reprezentacja danej szkoły może liczyć do 15 uczniów. 

3) Nauczyciel odpowiada za zgłoszoną przez siebie grupę uczniów. 

 

IV. Terminarz i miejsce realizacji projektu: 

1) Przygotowania wystąpień uczniów: listopad 2019 r. – marzec 2020 r. –  

w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie. 

2) Finał projektu: kwiecień 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana 

Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami 

Sportowymi w Zgierzu. 
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V. Zasady akcji: 

1) Przygotowania do projektu „Literacki pokaz mody” odbywają się w poszczególnych 

placówkach, które współorganizują akcję.  

2) Uczestnicy projektu wybierają dowolną postać literacką i na podstawie fragmentu 

książki z opisem tej postaci, samodzielnie przygotowują strój (kostium, przebranie) 

wybranego bohatera. 

3) Uczniowie przygotowują swoje prace pod opieką nauczycieli świetlic i nauczycieli 

bibliotekarzy.  

4) Wszelkie działania związane z przygotowaniem do projektu, które będą się 

odbywały w poszczególnych szkołach powinny być dokumentowane w postaci zdjęć 

i na bieżąco publikowane na stronach www i profilach FB, Instagram itp. placówek 

zaangażowanych w organizację projektu w celu jego promocji. 

5) Finał projektu będzie polegał na organizacji imprezy literacko-artystycznej, 

w trakcie której uczniowie zaprezentują samodzielnie przygotowane stroje. 

Integralną częścią prezentacji stroju będzie odczytanie fragmentu wybranego utworu 

literackiego, zawierającego opis postaci – w tym szczególnie jej ubioru – 

prezentowanej przez ucznia.  

6) Czas na prezentację jednego projektu to maksymalnie 2 minuty. 

7) Kolejność wystąpień poszczególnych uczniów zostanie określona i przedstawiona  

w późniejszym terminie w osobnym załączniku.  

8) Finał projektu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 a. 

9) Podczas finału projektu Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie 

uczniów będących pod jego opieką.  

10) Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników. Ponadto Organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, spowodowane nieodpowiednim 

zachowaniem i nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.  

 

VI. Dodatkowe informacje: 
1) Poprzez udział w projekcie uczestnik wyraża zgodę na:  

a) wzięcie udziału w projekcie na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

b) publikowanie w mediach swojego wizerunku oraz danych osobowych (imię 

i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń), 

c) wykorzystanie przez Organizatorów w celach promocyjnych  

i informacyjnych wszelkich prac i materiałów, których autorami są 

uczestnicy projektu. 

2) Warunkiem udziału w projekcie osoby niepełnoletniej jest podpisanie przez  

rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oświadczeń, których treść zawarta jest  

w załącznikach:  ZAŁĄCZNIK  NR  2  i  ZAŁĄCZNIK  NR  3.   

Warunkiem udziału w projekcie osoby pełnoletniej jest podpisanie oświadczeń, 

których treść zawarta jest w załącznikach:  ZAŁĄCZNIK NR 4 i ZAŁĄCZNIK  

NR 5. Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne.  

3) W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy. 

4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

5) Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu można uzyskać w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi – Filii w Zgierzu, tel. 42 717 43 04. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

o wyrażeniu zgody na udział dziecka w projekcie literacko-artystycznym 
„Literacki pokaz mody”  

organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu  
oraz wybrane świetlice i biblioteki szkolne ze szkół z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………............................................................................. jako rodzic/opiekun prawny dziecka 

……………………………………………………………………………….….................................... wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie „Literacki 

pokaz mody” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu oraz wybrane świetlice  

i biblioteki szkolne ze szkół z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. 

Godząc się na udział dziecka w konkursie jednocześnie wyrażam zgodę na: 
1. Przetwarzanie przez Organizatorów projektu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji projektu 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka – 

utrwalonego podczas trwania projektu „Literacki pokaz mody” oraz podczas finałowej imprezy czytelniczej w Szkole Podstawowej 

nr 6 w Zgierzu – na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatorów projektu i innych instytucji 

(w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu. 

 

…………………………………………………..…                                                                  ……………………..………………..………..………… 

 Miejscowość i data                 Czytelny podpis rodzica 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 
 
Ja niżej podpisana/y …………………………………....................................................................... jako rodzic/opiekun prawny dziecka  

………………………………...............……………………………………………………………biorącego udział w projekcie „Literacki pokaz mody” 

oświadczam, że zapoznałam/łem się z poniższą klauzulą informacyjną. 
Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż: 

 Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – Filia w Zgierzu (ul. 3 Maja 46, 

42 717 43 04, zgierz@pbw.lodz.pl ). 

 W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) – pan 

Tomasz Szymański, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: informacja@pbw.lodz.pl. 

 Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku wspomagania szkół i placówek 

oświatowych (Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

bibliotek pedagogicznych – Dz.U.2013 poz. 369) oraz w celu dokumentowania tej działalności. Dane będą przetwarzane 

do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub zostanie wniesiony sprzeciw co do dalszego przetwarzania 

danych. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych, prawo do dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej z tych spraw proszę kontaktować 

się z IODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

 Ponadto informujemy, że nie jest Pani/Pan profilowana/y, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 Podanie danych jest wymogiem umownym i w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji przez administratora 

danych Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu (ul. 3 Maja 46, 42 717 43 04, zgierz@pbw.lodz.pl ) dla 

potrzeb realizacji projektu „Literacki pokaz mody”, a następnie w celu dokumentowania działalności Filii PBW w Zgierzu. Projekt 

„Literacki pokaz mody” to wydarzenie wynikające z realizacji ustawowego obowiązku wspomagania szkół i placówek oświatowych, 

dlatego podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam również, że zapoznałam/łem się z przytoczoną powyżej klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania podanych przez mnie danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania, 

usunięcia lub ograniczenia. 

 

…………………………………………………..…                                                                       ……………..………………..………..………… 

Miejscowość i data                       Czytelny podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

o wyrażeniu zgody na udział w projekcie literacko-artystycznym 
„Literacki pokaz mody”  

organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu  
oraz wybrane świetlice i biblioteki szkolne ze szkół z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego 

 

Ja niżej podpisana/y..........................……………………………………………………………………….................................... wyrażam zgodę na udział 

w projekcie „Literacki pokaz mody” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu oraz 

wybrane świetlice i biblioteki szkolne ze szkół z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. 

Godząc się na udział w projekcie jednocześnie wyrażam zgodę na: 
1. Przetwarzanie przez Organizatorów projektu moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji projektu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatorów mojego wizerunku – 

utrwalonego podczas trwania projektu „Literacki pokaz mody” oraz podczas finałowej imprezy czytelniczej w Szkole Podstawowej 

nr 6 w Zgierzu – na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatorów projektu i innych instytucji 

(w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu. 

 

…………………………………………………..…                                                                  ……………………..………………..………..………… 

                                Miejscowość i data                                    Czytelny podpis 

 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 

 
Ja niżej podpisana/y …………………………………………….…………................................................. uczestnik projektu „Literacki pokaz mody” 

oświadczam, że zapoznałam/łem się z poniższą klauzulą informacyjną. 
Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż: 

 Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – Filia w Zgierzu (ul. 3 Maja 46, 

42 717 43 04, zgierz@pbw.lodz.pl ). 

 W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) – pan 

Tomasz Szymański, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: informacja@pbw.lodz.pl . 

 Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku wspomagania szkół i placówek 

oświatowych (Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

bibliotek pedagogicznych – Dz.U.2013 poz. 369) oraz w celu dokumentowania tej działalności. Dane będą przetwarzane 

do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub zostanie wniesiony sprzeciw co do dalszego przetwarzania 

danych. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych, prawo do dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej z tych spraw proszę kontaktować 

się z IODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

 Ponadto informujemy, że nie jest Pani/Pan profilowana/y, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 Podanie danych jest wymogiem umownym i w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji przez administratora 

danych Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu (ul. 3 Maja 46, 42 717 43 04, zgierz@pbw.lodz.pl ) dla 

potrzeb realizacji projektu „Literacki pokaz mody”, a następnie w celu dokumentowania działalności Filii PBW w Zgierzu. Projekt 

„Literacki pokaz mody” to wydarzenie wynikające z realizacji ustawowego obowiązku wspomagania szkół i placówek oświatowych, 

dlatego podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam również, że zapoznałam/łem się z przytoczoną powyżej klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania podanych przez mnie danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania, 

usunięcia lub ograniczenia. 

 

…………………………………………………..…                                                                       ……………..………………..………..………… 

  Miejscowość i data                           Czytelny podpis 

 

 


