
„Skarby mojej rodziny 

w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, pn.

„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne 

dla szkół, które przesłały formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie:
 

 

Realizacja Projektu w ramach Szkoły obejmuje:

oczy” prowadzonego przez Joszka Brodę

- realizację konkursu „Skarby mojej rodziny”

 

Szkoła podpisuje z Fundacją porozumienia dotyczące powyższych elementów Projektu, które to 

porozumienie będą zawierać szczegółowe zasady oraz warunki uczestnictwa Szkoły w Projekcie.

 

Porozumienie dotyczące organizacji wydarzenia artystyczne

a) ze strony Fundacji: 

- przeprowadzenie na terenie Szkoły przez Joszka Brodę półtoragodzinnego (1,5 h) programu 

artystycznego „Otwórz oczy” wraz z nagłośnieniem, 

b) ze strony Szkoły: 

- uzgodnienie z Fundacją terminu przeprowadzenia

- zapewnienie miejsca na terenie Szkoły na realizację wydarzenia, 6 stołów do dyspozycji 

artysty, możliwość podłączenia nagłośnienia do prądu, 

- uzyskanie zgód od rodziców/opiekunów na udział uczniów w wydarzeniu, 

- zaproszenie do udziału w wydarzeniu nauczycieli, przedstawicieli rodziców, społeczności 

lokalnej, dziadków,  

- przekazanie Fundacji oświadczenia dyrektora szkoły na temat ilości osób biorących udział w 

wydarzeniu z podziałem na uczniów, nauczycieli i prz

- poinformowanie Fundacji o ewentualnych potrzebach związanych z zapewnieniem 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Porozumienie dotyczące realizacji konkursu „Skarby mojej rodziny”

a) ze strony Fundacji: 

- przekazanie pakietu nagród Szkole dla uczniów biorących udział w konkursie 

wewnątrzszkolnym, 

- w przypadku wygrania przez Szkołę konkursu międzyszkolnego, realizacja koncertu Joszka 

Brody wraz z nagłośnieniem

b) ze strony Szkoły: 

- organizację konkursu wewnątrzszkolnego oraz wytypowanie prac do konkursu 

międzyszkolnego, 

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację konkursu w Szkole

- wsparcie promocyjne i merytoryczne Projektu Fundacji, polegające na promocji konkursu 

wśród uczniów Szkoły, 

- realizację konkursu zgodnie z Regulaminem konkursu

- przekazanie oświadczenia o przekazaniu nagród uczestnikom konkursu wewnątrzszkolnego, 

podpisanego przez dyrektora Szkoły

- pozyskanie w imieniu własnym, a także w imieniu Fundacji wszelkich 

uczniów i/lub ich rodziców/opiekunów określonych szczegółowo w Regulaminie konkursu, tj. 

w szczególności zgód na udział w konkursie, na publikację wizerunku, ogłoszenie wyników, 

udostępnienie danych orazdokumentów dot. przetwarzania danyc

przeniesienia praw autorskich od uczestników konkursu i przekazanie tych dokumentów 

Fundacji. 

Informacja o Projekcie:  

„Skarby mojej rodziny – transmisja międzypokoleniowa” 

w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, pn. 

„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”

dla szkół, które przesłały formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie:

Realizacja Projektu w ramach Szkoły obejmuje:- realizację wydarzenia artystycznego „Otwórz 

oczy” prowadzonego przez Joszka Brodę 

ojej rodziny” 

Szkoła podpisuje z Fundacją porozumienia dotyczące powyższych elementów Projektu, które to 

porozumienie będą zawierać szczegółowe zasady oraz warunki uczestnictwa Szkoły w Projekcie.

organizacji wydarzenia artystycznego obejmuje w szczególności:

przeprowadzenie na terenie Szkoły przez Joszka Brodę półtoragodzinnego (1,5 h) programu 

artystycznego „Otwórz oczy” wraz z nagłośnieniem,  

uzgodnienie z Fundacją terminu przeprowadzenia wydarzenia, 

zapewnienie miejsca na terenie Szkoły na realizację wydarzenia, 6 stołów do dyspozycji 

artysty, możliwość podłączenia nagłośnienia do prądu,  

uzyskanie zgód od rodziców/opiekunów na udział uczniów w wydarzeniu, 

zaproszenie do udziału w wydarzeniu nauczycieli, przedstawicieli rodziców, społeczności 

przekazanie Fundacji oświadczenia dyrektora szkoły na temat ilości osób biorących udział w 

wydarzeniu z podziałem na uczniów, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej,

poinformowanie Fundacji o ewentualnych potrzebach związanych z zapewnieniem 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

realizacji konkursu „Skarby mojej rodziny” obejmuje w szczególności:

przekazanie pakietu nagród Szkole dla uczniów biorących udział w konkursie 

w przypadku wygrania przez Szkołę konkursu międzyszkolnego, realizacja koncertu Joszka 

Brody wraz z nagłośnieniem. 

nizację konkursu wewnątrzszkolnego oraz wytypowanie prac do konkursu 

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację konkursu w Szkole, 

wsparcie promocyjne i merytoryczne Projektu Fundacji, polegające na promocji konkursu 

realizację konkursu zgodnie z Regulaminem konkursu, 

przekazanie oświadczenia o przekazaniu nagród uczestnikom konkursu wewnątrzszkolnego, 

podpisanego przez dyrektora Szkoły, 

pozyskanie w imieniu własnym, a także w imieniu Fundacji wszelkich 

uczniów i/lub ich rodziców/opiekunów określonych szczegółowo w Regulaminie konkursu, tj. 

w szczególności zgód na udział w konkursie, na publikację wizerunku, ogłoszenie wyników, 

udostępnienie danych orazdokumentów dot. przetwarzania danych osobowych oraz 

przeniesienia praw autorskich od uczestników konkursu i przekazanie tych dokumentów 

 

transmisja międzypokoleniowa”  

międzypokoleniowej” 

dla szkół, które przesłały formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie: 

realizację wydarzenia artystycznego „Otwórz 

Szkoła podpisuje z Fundacją porozumienia dotyczące powyższych elementów Projektu, które to 

porozumienie będą zawierać szczegółowe zasady oraz warunki uczestnictwa Szkoły w Projekcie. 

obejmuje w szczególności: 

przeprowadzenie na terenie Szkoły przez Joszka Brodę półtoragodzinnego (1,5 h) programu 

zapewnienie miejsca na terenie Szkoły na realizację wydarzenia, 6 stołów do dyspozycji 

uzyskanie zgód od rodziców/opiekunów na udział uczniów w wydarzeniu,  

zaproszenie do udziału w wydarzeniu nauczycieli, przedstawicieli rodziców, społeczności 

przekazanie Fundacji oświadczenia dyrektora szkoły na temat ilości osób biorących udział w 

edstawicieli społeczności lokalnej, 

poinformowanie Fundacji o ewentualnych potrzebach związanych z zapewnieniem 

obejmuje w szczególności: 

przekazanie pakietu nagród Szkole dla uczniów biorących udział w konkursie 

w przypadku wygrania przez Szkołę konkursu międzyszkolnego, realizacja koncertu Joszka 

nizację konkursu wewnątrzszkolnego oraz wytypowanie prac do konkursu 

wsparcie promocyjne i merytoryczne Projektu Fundacji, polegające na promocji konkursu 

przekazanie oświadczenia o przekazaniu nagród uczestnikom konkursu wewnątrzszkolnego, 

pozyskanie w imieniu własnym, a także w imieniu Fundacji wszelkich niezbędnychzgódod 

uczniów i/lub ich rodziców/opiekunów określonych szczegółowo w Regulaminie konkursu, tj. 

w szczególności zgód na udział w konkursie, na publikację wizerunku, ogłoszenie wyników, 

h osobowych oraz 

przeniesienia praw autorskich od uczestników konkursu i przekazanie tych dokumentów 


