Regulamin Projektu Edukacyjnego UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

I.

Postanowienia ogólne

§1
Projekt ”Wszystkie Kolory Świata” jest projektem edukacyjnym, opracowanym
i przygotowanym przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF,
zwanego w dalszej części UNICEF.
II.
§2

Cele projektu

Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” jest:



III.

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także
przyjemne,
zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.
Uczestnicy projektu

§3
Projekt jest skierowany do wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce: przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie mogą
również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną.
Zaproszenia do uczestnictwa w projekcie wysyłane są drogą mailową.
IV.

Zasady uczestnictwa

§4
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
a) Zapoznanie się z dokumentami projektu: regulaminem i opisem,
b) Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiąże się do koordynowania
projektu,
c) Zarejestrowanie szkoły jako uczestnika projektu na stronie
www.unicef.pl w zakładce „szkoły i uczelnie” poprzez wypełnienie
formularza rejestracji (instrukcja „jak dokonać rejestracji on-line” jest
zamieszczona w osobnym dokumencie na stronie),
d) Przeprowadzenie projektu w placówce,
e) Po zakończeniu projektu wypełnienie formularza raportu końcowego
przez Koordynatora na stronie www.unicef.pl raport będzie dostępny od
stycznia 2017 na koncie koordynatora na stronie),
f) Dokonanie wpłaty funduszy zebranych w ramach akcji „Wszystkie
Kolory Świata” (instrukcja jak dokonać wpłaty zebranych pieniędzy
znajdzie się w osobnym dokumencie wśród materiałów na płycie CD)
UNICEF posiada zarejestrowaną zbiórkę publiczną na rzecz dzieci w
Angoli (informacja o numerze zbiórki zostanie przekazana szkołom wraz
z innymi materiałami). Do przeprowadzenia zbiórki funduszy na terenie
szkoły w ramach projektu „Wszystkie Kolory Świata” nie jest wymagana
dodatkowa zgoda UNICEF. Zgodę na zorganizowanie zbiórki na terenie
szkoły wydaje Dyrekcja placówki.
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V.

Zobowiązania UNICEF

§5
a) Wszystkim placówkom, które zgłoszą się do udziału w projekcie, UNICEF
zobowiązuje się wysłać pocztą (na adres szkoły) materiały niezbędne do
przeprowadzenia akcji: plakaty, wykrój/szablon potrzebny do wykonania
laleczki wraz z instrukcją przygotowania, kartoniki z „aktem urodzenia” do
wypełnienia przez uczniów, płytę CD z dodatkowymi materiałami
(prezentacją, spotami, materiałami dydaktycznymi oraz wszystkimi
dokumentami projektu),
b) Materiały będą także dostępne dla Koordynatorów na stronie www.unicef.pl,
c) Po zakończonym projekcie UNICEF wyśle wszystkim szkołom, które
zrealizują projekt i dopełnią wszystkich procedur, „Certyfikat
Zaangażowanej Społecznie Placówki” w roku szkolnym 2016/2017 oraz
zaświadczenie dla Koordynatora akcji.
VI.
§6

Termin realizacji projektu
a) Realizacja projektu jest przewidziana w semestrze zimowym roku
szkolnego 2016/2017. Szkoły zobowiązują się przeprowadzić akcję do
końca lutego 2017 roku,
b) Szkoły rejestrują się jako uczestnicy projektu od 29 września do 19
października 2016 roku,
c) Materiały dla Koordynatorów projektu zostaną wysłane pocztą (nadane na
poczcie) do szkół 31 października 2016 roku,
d) Po zrealizowaniu projektu szkoły zobowiązują się dokonać wpłaty
zebranych funduszy w terminie do 28 lutego 2017 roku (dokładna
instrukcja wpłat znajdzie się wśród dokumentów na płycie),
e) Szkoły, które zdecydują się dodatkowo wziąć udział w konkursie na
„najbardziej oryginalną laleczkę”, winny zapoznać się z regulaminem
konkursu, który zostanie przesłany do szkół drogą mailową, jak również
zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.unicef.pl do końca
listopada 2016r. (Udział w konkursie nie jest obowiązkowy). Konkurs
zostanie zrealizowany po zakończeniu właściwej część projektu, w tym
także po okresie ferii we wszystkich województwach.

VII.

Postanowienia końcowe

§7
a) Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres
Stowarzyszenie UNICEF Polska: Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, Tel:
22 56 80 333, e-mail: szkoly@unicef.pl.
b) Informacje uzyskane od uczestników projektu za pośrednictwem wypełnionego
przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów
informacyjnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o uczestnikach projektu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji
przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia,
w Internecie,
w
telewizji
oraz
innych
publikacjach.

d) Organizator projektu
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Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
Al. Wilanowska 317
02-665 Warszawa
Zgłoszenie się do projektu i zarejestrowanie szkoły jako uczestnika akcji oznacza
zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
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