
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU 

EDUKACYJNO-SPOŁECZNEGO 

„W marcu wirtualnie biegamy dla Kobiet” 

 

ORGANIZATOR PROJEKTU: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  

w Brzózie Stadnickiej 

Brzóza Stadnicka 425; 37-110 Żołynia 

 

AUTORZY PROJEKTU: 

Anna Agnieszka Rola i Katarzyna Głąb 

 

FORMA KONTAKTU: 

Wysyłanie zgłoszeń, wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

adres e-mail projektu: su_brzoza@wp.pl 

tel. kontaktowy koordynatora: 570 798 973 - Katarzyna Głąb  

 

UCZESTNICY: 

Uczniowie i nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych z całej Polski. 

CZAS TRWANIA ZAPISÓW: 

od 2 marca 2021r. do 10 marca 2021r. 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

od 2 marca 2021r. do  31.03.2021r. 

 

CELE PROJEKTU: 

- kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 

- uświadomienie dzieciom obecności osób chorujących na raka w ich najbliższym otoczeniu; 

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób; 

- integracja oddziałów szkolnych; 

- propagowanie zdrowego stylu życia; 

- współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez 

wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu. 

 

mailto:su_brzoza@wp.pl


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

- Otrzymanie certyfikatów dla placówek biorących udział w projekcie.  

1. Nauczyciel zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego na fanpage projektu na Facebook.  

Placówkę zgłasza wyłącznie jeden koordynator szkolny.  

2. Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel jest zobligowany do uzyskania zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w projekcie, wykorzystanie wizerunku dziecka w 

materiałach projektowych (formularz  zgody zostanie udostępniony na fanpage projektu). 

Koordynator szkolny zobowiązany jest również  do podpisania zgody na wykorzystanie swojego 

wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik do pobrania z FB). 

3. Zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie jest zaangażowanie uczniów w bieg. Każda ze szkół 

sumuje dystans przebyty przez uczniów i nauczycieli na podstawie zdjęcia uczestnika                                                

z krokomierzem wskazującym przebyty dystans. Placówka by zdobyć dyplom uczestnictwa w akcji 

musi przebyć w sumie  dystans  50 km. Swoje działania  potwierdzamy zdjęciami przesłanymi na e-

mail organizatora z konkretnym adresem placówki uczestniczącej w projekcie. 

Wybrane zdjęcia ukażą się w grupie projektowej na FB. 

Drugim zadaniem placówki jest wpłacenie na rzecz fundacji "Fundacja Onkologiczna - Życie                               

z rakiem" z którą współpracujemy swojej cegiełki w dowolnej kwocie i dołączenie potwierdzenia 

przelewu do zdjęć projektowych wysłanych organizatorowi na adres e-mail. 

Życie z rakiem - Fundacja 
Onkologiczna 
ul. Kazimierza Promyka 5/145 
01-604 Warszawa   KRS: 0000824583 
NIP: 5252813567    REGON: 
38538675100000 
   
NR KONTA DO WPŁAT:  
26 1240 6074 1111 0010 9705 7166 
 

Pragniemy wspomóc fundację wspierającą osoby chorujące na raka długotrwale ale też takie po 
wczesnej diagnozie. W tych tak trudnych dla nas wszystkich czasach pragniemy zauważyć tych wśród 
nas, których doświadczyła ta ciężka  choroba. 
 
Przebiegnięte kilometry dla Pań chorujących na raka podsumujemy po zakończeniu projektu. 

Przygotujemy również reportaż poprojektowy, który będzie można zobaczyć po zakończeniu akcji               

w grupie projektowej.  

Każda placówka biorąca udział w projekcie, będzie mogła udostępnić reportaż na swojej stronie 

internetowej.  

7. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

8. Dyplomy potwierdzające udział w projekcie będą wysłane do 30 maja 2021 roku na adres email 

podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu projektu. 

 

Nauczycielu! Od rodziców zbierz zgody i  przechowuj  je w swojej dokumentacji. W każdym 

momencie możesz zostać poproszony przez organizatora o ich udostępnienie. 


