
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
Regulamin rekrutacji do Projektu „Biblioteki otwarte dla wszystkich – 

szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika 
i promocji” 

 
§ 1 

Organizator Projektu 

1. Organizatorem Projektu pn.: „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla 
bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji” jest Fundacja 

Szansa dla Niewidomych z siedzibą w: 03 - 051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 
1132295659, KRS 0000260011 reprezentowana przez Marka Kalbarczyka – prezesa 

Zarządu.  
2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu „Partnerstwo dla Książki”. 

 
§ 2  

Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą być pracownicy bibliotek publicznych z całej Polski. 

2. Uczestnikami jednego szkolenia mogą być pracownicy różnych bibliotek z tego 

samego województwa (w przypadku kilku bibliotek w jednym zgłoszeniu). 

 

§ 3 
Czas i miejsce trwania Projektu i rekrutacji 

1. Projekt realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Projekt rozpoczyna się w dniu 12 czerwca 2018 r. i trwa do 14 grudnia 2018 r. 

3. Szkolenia odbędą się do 31 października 2018 r. W wyjątkowych przypadkach 

szkolenie może odbyć się po tym terminie. 

4. Szkolenia odbędą się w siedzibach zgłaszających się bibliotek (jednej z bibliotek 

w przypadku wspólnych zgłoszeń). 

5. Termin nadsyłania przez biblioteki zgłoszeń do Programu mija 15 lipca 2018 r. 
 

§ 4 
Zasady naboru do Projektu 

1. Biblioteki publiczne z całej Polski zostaną poinformowane drogą elektroniczną 
i telefoniczną o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Informacja o projekcie 
zostanie umieszczona również na stronie internetowej Organizatora 

(www.szansadlaniewidomych.org) i jego fanpage’u na Faceebook’u 
(www.facebook.com/Szansa). 

2. Zgłoszenia do udziału w Projekcie mogą być składane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu lub przez inne osoby, które przedstawią pełnomocnictwo 
w terminie wskazanym w § 3 pkt. 4 Regulaminu. 

3. Zgłoszenie biblioteki do udziału w szkoleniu jest równoznaczne z: 

a. zgłoszeniem do udziału grupy jej pracowników. Grupa zgłoszonych osób powinna 

zawierać się w przedziale 4-10 uczestników, 

http://www.facebook.com/Szansa
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b. możliwością zapewnienia wspólnego dla uczestników, jednego dnia (w weekend 
lub w tygodniu), w którym odbędzie się szkolenie, ustalonego wspólnie 
z Organizatorem), 

c. wzięciem udziału przez pracowników w drugiej części projektu po zakończonym 
szkoleniu (działania promocyjne biblioteki). 

4. Zgłoszenie powinno zawierać informacje zgodne z załącznikiem do regulaminu nr 1. 

5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie należy przesyć drogą elektroniczną – poprzez 

przesłanie kompletnego zgłoszenia (wypełnionego załącznika nr 1) na adres e-mail: 
justyna.muszalska@szansadlaniewidomych.org. 

6. Poprzez udział w Projekcie przedstawiciele biblioteki wyrażają zgodę na publikowanie 

informacji i zdjęć powstałych w czasie trwania Projektu (szkoleń, działań 
promocyjnych) wraz z podaniem nazwy biblioteki na stronie internetowej 

(www.szansadlaniewidomych.org), fanpage’u na Facebook’u 
(www.facebook.com/Szansa) i w newsletterze Organizatora. 

7. Przedstawiciele biblioteki, przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadczają tym 

samym, iż akceptują Regulamin Projektu oraz wszystkie warunki uczestnictwa. 
 

§ 5 
Kryteria naboru do Projektu 

1. Do udziału w Projekcie może zgłosić się jedna lub kilka bibliotek (w ramach jednego 

zgłoszenia) z każdego województwa.  

2. Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 16 (po jednym z każdego województwa). 

Organizator podczas oceny zgłoszeń weźmie pod uwagę: 

a. liczbę pracowników deklarujących chęć uczestnictwa w szkoleniu (Zał.1, 
pkt. 3), 

b. przygotowanie techniczne bibliotek do przyjmowania niepełnosprawnych 
czytelników: 

 udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które obecne są w bibliotece - 
oprogramowanie, urządzenia powiększające, ułatwienia architektoniczne itp. 
(Zał. 1, pkt. 4), 

 posiadane zbiory w druku powiększonym, brajlu i audiobooki (Zał. 1, pkt. 5). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania biblioteki zgodnie z własną 

oceną wymienionych kryteriów. 
 

§ 7 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne lub opóźnione dostarczenie 

zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora 
w związku z niespełnieniem przez Uczestników wymogów określonych w § 4 pkt. 3. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

 

mailto:justyna.muszalska@szansadlaniewidomych.org
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.szansadlaniewidomych.org.  

2. Uczestnicy poprzez udział w Projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych w celach związanych z realizacją i promocją Projektu. Administratorem 

danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Szansa dla 
Niewidomych z siedzibą w: 03 - 051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 1132295659, 

KRS 0000260011 reprezentowana przez Marka Kalbarczyka – prezesa Zarządu. 
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo 

zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału 
w Projekcie.  

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie 

wykluczone z udziału w Projekcie.   
 
 

Załączniki: 

Załącznik 1. – Formularz zgłoszeniowy. 


