REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY − edycja 2020/2021

I. ORGANIZATORZY PROJEKTU
1. Regulamin międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś
w świecie Wielkiej Literatury” określa zasady oraz szczegółowe
warunki uczestnictwa w projekcie.
2. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2020/2021 są Aneta
Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, oraz
Grupa MAC S.A. (właściciel marek: MAC Edukacja, MAC Technologie
i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we
współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej
Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie, literaturę dla
najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do
spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230
Warszawa.
3. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
4. Znak graficzno-słowny projektu (nazwa i logo) stanowi znak towarowy
i jest prawnie chroniony. Posługiwanie się nim poza określonym
w niniejszym Regulaminie zakresem wymaga każdorazowo uprzedniej
zgody Anety Konefał lub Grupy MAC S.A.
II.

CEL PROJEKTU

1.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa
we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi,
szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi,
specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za
granicą.

2.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −
uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie
właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku
realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u
dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.
3.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2020/2021.

III.

ADRESACI ORAZ UCZESTNICY POŚREDNI PROJEKTU

1. Uczestnikami projektu są czynni zawodowo nauczyciele pracujący
w żłobkach, przedszkolach oraz oddziałach „0” przy szkołach
podstawowych, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, szkolnych
świetlicach, bibliotekach szkolnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, którzy zgłosili swój udział w projekcie zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
2. Jedna placówka może zostać zgłoszona tylko raz. Z jednej placówki
przedszkolnej udział w projekcie może brać kilku nauczycieli, ale każdy
z nich musi osobno zarejestrować swój udział na stronie
www.mac.pl/malymis.
Umożliwi to organizatorom projektu wygenerowanie imiennych
certyfikatów dla wszystkich uczestników w ramach realizacji
poszczególnych etapów projektu.
3. Do działań związanych z projektem, takich jak: głośne czytanie dzieciom,
organizacja eventów edukacyjnych, warsztatów itp., uczestnicy mogą
zapraszać przedstawicieli środowiska lokalnego (np.: władze miasta,
powiatu, przedstawicieli różnych zawodów). Przewiduje się w okresie
1 października 2020 – 31 marca 2021 możliwość włączenia do projektu
przedstawicieli Grupy MAC S.A. na zasadach określonych w osobnej
wiadomości, stanowiącej uzupełnienie do niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o takiej możliwości
w osobnej wiadomości e-mailowej. Realizacja niniejszego zapisu będzie
związana z warunkami epidemiologicznymi panującymi w wyżej
określonym czasie na terenie Polski.

IV.
1.

2.
3.
4.

Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2020/2021, w modułach
zaproponowanych przez organizatorów projektu, określonych w p. VII
Regulaminu.
Data rozpoczęcia projektu: 10.09.2020 r., data zakończenia projektu:
31.05.2021 r.
Uczestnicy, według swojego uznania, realizują projekt w całości lub
wybierają interesujące ich moduły.
W przypadku zmiany czasu trwania projektu Organizator poinformuje
o tym Uczestników na stronie www.mac.pl/malymis i Fanpage`ach
MAC Kompleksowe rozwiązania dla edukacji oraz Misiowa Mama w
serwisie społecznościowym Facebook.
V.

1.
2.
3.

4.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne.
Uczestnicy przystępują do projektu poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie www.mac.pl/malymis.
Brak akceptacji Regulaminu przez Uczestnika i udzielenia stosownych
zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
projektu uniemożliwiają zarówno przystąpienie do niego, jak
i korzystanie z materiałów pomocniczych.
W przypadku podejrzenia, że Uczestnik zamieścił nieprawdziwe dane
osobowe lub działa na niekorzyść Organizatora projektu –
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego
Uczestnika z projektu.
VI.

1.
2.

3.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt może być realizowany w całości lub w zakresie wybranym
przez Uczestnika, tj. tylko wybranych modułów.
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego
rolę przewodnika po świecie literatury, oraz na propagowaniu
czytelnictwa.
Główne założenia projektu.
a)
Data rozpoczęcia projektu: 10.09.2020 r., data zakończenia
projektu: 31.05.2021 r.
b)
Projekt składa się z 7 modułów przygotowanych do realizacji
przez jego uczestników.

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

Zadania wymagane do realizacji poszczególnych modułów są
umieszczone w plikach zamkniętych na stronie
mac.pl/malymis (razem z materiałami niezbędnymi do
realizacji projektu).
Zadania wraz z materiałami są odblokowane tylko dla
Uczestników projektu po zalogowaniu się na swoim
indywidualnym koncie, na stronie mac.pl.
Zadania wraz z materiałami są odblokowane jedynie
w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem projektu.
Kronika projektu – do pobrania ze strony mac.pl/malymis –
służy do zapisywania i dokumentowania historii realizowanych
zadań.
Dyplomy: dostępne dla dzieci po ukończeniu danego modułu,
w Generatorze Dyplomów MAC znajdującym się na stronie
mac.pl.
Certyfikat Wzorowej Placówki: jest generowany dla placówki
na zakończenie projektu (warunkiem otrzymania certyfikatu
jest zaliczenie minimum 4 modułów).
Każdy uczestnik projektu może skorzystać z tak zwanego
pakietu startowego, który zawiera: 2 piosenki autorstwa
Misiowej Mamy i Sebastiana Duszy, plakat informujący
o udziale placówki w projekcie, kolorowanki, podziękowania
dla gości/rodziców czytających dzieciom kronikę projektu.
Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki
Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.
Realizacja modułów sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji
kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji
i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji
społecznej oraz zatrudnienia.
Monitorowanie kształcenia kompetencji we wszystkich typach
szkół zostało wyznaczone jako jedno z zadań z zakresu nadzoru
pedagogicznego dla kuratorów oświaty w bieżącym roku
szkolnym.
VII.

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU

1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów
dzieci i rodziców.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki
MEN:
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca pisma”,
świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem
i pisaniem.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
– obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych
programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie
i
odtwarzanie
filmów
edukacyjnych.
Działania
wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm
społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie
rozumienia i tworzenia informacji.
Rozwijanie
czytelnictwa:
budzenie/wzmacnianie
zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci.
Opis: Alternatywa dla „wersji przedszkolnej” projektu.
Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych
według tematów określonych przez Misiową Mamę.
Tworzenie recenzji z rodzicami dzieci. Nawiązanie do
doświadczeń czytelniczych rodziców.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania
imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu: zdjęcia rysunków wykonanych przez dzieci,
przesłane w wersji cyfrowej na swoje indywidualne konto na
stronie mac.pl.

2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji
emocjonalnej dzieci.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki
MEN:
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci. Zdobycie przez
dzieci dyplomu „Odkrywca emocji”, świadczącego
o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych –
wykorzystanie prostych programów graficznych do tworzenia
emotikonów, np. aplikacji „Przyjazne emocje”, wyszukiwanie
w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych. Działania
wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm
społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste,
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja opowiadań na temat
emocji (czytanych przez nauczyciela lub słuchanych przez
dzieci).
Opis: Mały Miś, poprzez opowiadania i wiersze, wprowadza
dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest
kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania,
nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności
radzenia sobie z nimi. Nauczyciele, w ramach projektu,
tworzą wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad
emocjami. Zajęcia można przeprowadzić jako 5 spotkań
(tematyka tygodniowa w przedszkolu) lub proponowane
zabawy wplatać w zajęcia w trakcie roku szkolnego.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania
imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu: „Kuferek emocji”, w którym dzieci wraz
z nauczycielem gromadzą sposoby na radzenie sobie
z emocjami (Misiowa Mama w scenariuszach podaje
przykłady, które wspólnie z dziećmi mogą być modyfikowane
do potrzeb grupy) – zdjęcia z przeprowadzonych zajęć.
3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.
Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia
i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów
sprzyjających zdrowiu.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki
MEN:
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”,

świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem
i higieną.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych –
aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych,
wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa
urządzeń elektronicznych, takich jak termometr
elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie
filmów edukacyjnych. Działania wychowawcze placówki
oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych – postawy
prozdrowotne/ wartość zdrowia.
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste,
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Rozwijanie czytelnictwa:
rymowanek, wierszyków.

próby

tworzenia

własnych

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy
Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają
rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się.
Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają
osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/ swoje
zainteresowania
związane
tematyką
zdrowia,
np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego
spotkania nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator
lub prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania
imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, wgrane na swoim
koncie na stronie mac.pl.
4. Kalendarz
ekologiczny.
Rozwijanie
zainteresowań
przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz
kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki
MEN:
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca tajemnic

przyrody”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania
przyrodą i ochroną środowiska.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych –
aplikacje służące obserwacji przyrody, wykorzystanie
prostych programów graficznych, obsługa komunikatorów,
wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów
edukacyjnych. Działania wychowawcze placówki oświatowej.
Wychowanie
do
wartości,
kształtowanie
postaw
i respektowanie norm społecznych – postawy
proekologiczne.
Wiodące
kompetencje
kluczowe:
kompetencje
matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami
traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.
Opis: świętowanie w przedszkolu wybranych świąt
ekologicznych, oczywiście z literackim akcentem. Dzieci
wspólnie z nauczycielem decydują, które zaproponowane
święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonują
kalendarz ekologiczny i planują poszczególne etapy
przygotowań. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować
swój zawód/ swoje zainteresowania związane z wybraną
tematyką, np. weterynarza, jeśli dzieci wybrały Dzień
Zwierząt.
W przypadku braku możliwości osobistego spotkania
nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator lub
prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną. Misiowa
Mama dostarcza listę proponowanych świąt wraz z tytułami
polecanymi opowiadań/wierszy/bajeczek do przeczytania
dzieciom.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania
imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu: kalendarz wybranych świąt ekologicznych (plakat) –
zdjęcia z przeprowadzanych zajęć, wgrane na indywidualnym
koncie na stronie mac.pl.
5. Misiowe laboratorium czterech żywiołów. Podniesienie
jakości
pracy
żłobka/przedszkola/szkoły
poprzez
stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania,
obserwowania i eksperymentowania.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki
MEN:
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca tajemnic”,
świadczącego o rozwijaniu zainteresowań nauką i techniką.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa
aplikacji, tj. Laboratorium eksperymentów naukowych,
wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa
urządzeń elektronicznych, np. stopera, wyszukiwanie
w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych. Działania
wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm
społecznych – kształtowanie postawy odpowiedzialności,
respektowania zasad i umów.
Wiodące
kompetencje
kluczowe:
kompetencje
matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Rozwijanie czytelnictwa: nauka tworzenia prostych instrukcji
słownych.
Opis: Tworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia”
według kategorii: ogień, ziemia, woda, powietrze, na
podstawie propozycji podanych przez Misiową Mamę.
Eksperymenty przeprowadzane w domu i w przedszkolu. Do
każdego
żywiołu
dzieci
wraz
z
nauczycielem
przyporządkowują odpowiednie zasady bezpieczeństwa.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania
imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu: wybrane karty z „Księgi eksperymentów Małego
Misia”.

6. Mały Miś i supertajny projekt!
Ze względu na wysoki poziom tajności modułu wszystkie
informacje na jego temat zostaną przekazane w późniejszym
czasie. Bądźcie czujni! 

7. Bijemy Rekord Polski z Małym Misiem w głośnym czytaniu
w wielu lokalizacjach równocześnie!
(Możliwość realizacji modułu będzie ściśle związana
z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z racji
tego obostrzeniami).
Opis: Czy Mały Miś lubi wyzwania? Jasne! I chętnie podejmie
jedno razem z Wami. Jednoczesne czytanie na głos
w przedszkolach przez jak największą liczbę osób – to jest nasz
cel.
Próba
ustanowienia
rekordu
ma
pomóc
w rozpropagowaniu właściwych zachowań czytelniczych
w placówkach oświatowych oraz zwiększyć skalę
zainteresowania projektem.
Szczegółowe informacje i wytyczne na temat sposobu
realizacji modułu zostaną przekazane w późniejszym terminie.
VIII. MATERIAŁY POTRZEBNE DO REALIZACJI PROJEKTU
ORAZ CERTYFIKATY
1. Materiały potrzebne do realizacji projektu będą udostępniane
Uczestnikom w dniu startu danego modułu, określonego
w harmonogramie projektu:
a) w wiadomości mailowej do kont nauczycieli, którzy
potwierdzili uczestnictwo w projekcie, wypełniając
formularz na stronie www.mac.pl/malymis,
b) na stronie www.mac.pl/malymis – jako materiał dostępny
po zalogowaniu się.
2. Przewiduje się publikację materiałów dodatkowych do
realizacji projektu.
3. Warunkiem otrzymania certyfikatu za wykonany projekt oraz
pobrania materiałów ze strony www.mac.pl/malymis będzie
posiadanie aktywnego konta na www.mac.pl oraz akceptacja
regulaminu korzystania z serwisu www.mac.pl.
4. Rejestracja konta odbywa się na stronie www.mac.pl/register.
5. Generowanie certyfikatów z modułów będzie możliwe po
1.10.2020 r.
6. Termin może ulec zmianie, o czym osoby zainteresowane
Projektem będą poinformowane mailowo i/lub esemesowo.
7. Warunkiem otrzymania imiennego certyfikatu z danego
modułu jest:
a) dodanie minimum 2–3 zdjęć dokumentujących
przeprowadzony moduł, w formie cyfrowej, do zakładki

b)

Moje Zajęcia (po zalogowaniu się na swoje indywidualne
konto na stronie mac.pl),
zatwierdzenie zdjęć przez Administratora strony.

Nauczyciel, po przeprowadzonych zajęciach, loguje się na
stronie www.mac.pl/malymis, gdzie w zakładce Moje zajęcia
wgrywa zdjęcia z realizacji poszczególnych projektów. Po
zatwierdzeniu zdjęć przez Administratora serwisu
www.mac.pl – co jest równoznaczne z zaliczeniem modułu –
każdy Uczestnik będzie mógł pobrać ze strony Projektu
imienny certyfikat z poziomu zakładki Moje konto na
www.mac.pl.
8. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Wzorowej Placówki jest
przeprowadzenie i zaliczenie minimum 4 modułów.
9. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Projekcie, nie
przysługują certyfikaty uczestnictwa.
10. Uczestnicy mogą rozpowszechniać treści związane
z realizowanym przez nich projektem na grupie Misiowe
inspiracje w serwisie społecznościowym Facebook, pod
warunkiem, że rozpowszechnianie tych treści nie będzie
w żaden sposób naruszało praw osób trzecich.
IX.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa
MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Witosa 76, 25-561
Kielce.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel.
+48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl;
(sos_dane@mac.pl).
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji
projektu oraz w celu korzystania z przekazanych przez
Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być
podmioty przetwarzające, tj. firmy powiązane kapitałowo
z Administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi
Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas
realizacji projektu oraz przez czas korzystania przez
Organizatora z przekazanych utworów.

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do uczestniczenia w projekcie. Dane Uczestników nie będą
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin projektu jest opublikowany na stronie
internetowej www.mac.pl/malymis.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad
realizacji projektu. O wszelkich zmianach Regulaminu
Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na stronie www.mac.pl/malymis.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego
Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy.
4. Kontakt z organizatorem w sprawie projektu: malymis@mac.pl,
https://www.facebook.com/macedukacja.

