
Regulamin Projektu edukacyjnego TAJNA 

MISJA ZWIADOWCÓW przygotowanego 

przez Bibliotekę Pedagogiczną 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w 

Gorzowie Wielkopolskim oraz 

Wydawnictwo Jaguar 

 

1. Organizatorami Projektu są Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Łokietka 20a  oraz  

Wydawnictwo Jaguar, Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-527, ul. 

Mierosławskiego 11 a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000627127, o kapitale zakładowym w wysokości: 110 000,00 (opłaconym w 

całości), NIP 525-26-68-438 REGON 364962406. 

2. Projekt organizowany jest pod nazwą TAJNA MISJA ZWIADOWCÓW. Zasady i 

czas trwania Projektu, warunki uczestnictwa, zasady przyznawania nagród, zasady 

ogłaszania wyników Projektu oraz sposób informowania o Projekcie i jego warunkach 

określa niniejszy Regulamin. 

3. Uczestnikiem Projektu edukacyjnego może być każda biblioteka posiadająca 

osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość 

prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Projekt jest ogłaszany na stronie internetowej, profilach i Wakelecie Biblioteki 

Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Gorzowie Wielkopolskim 

pod adresami: https://womgorz.edu.pl/biblioteka-pedagogiczna/  

https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznagorzow i 

https://wakelet.com/@pedagogiczna oraz na stronie internetowej Wydawnictwa 

Jaguar dostępnej pod adresem https://wydawnictwo-jaguar.pl/ i na profilach 

Wydawnictwa Jaguar w mediach społecznościowych pod adresami: 

https://www.facebook.com/wydawnictwojaguar 

https://www.instagram.com/wydawnictwojaguar 

5. Celami bezpośrednimi Projektu jest:  

1) nagrodzenie pakietami książek Wydawnictwa Jaguar o wartości 400 zł 

(nowości oraz starszych, dostępnych w sprzedaży tytułów, z aktualnej oferty 

wydawnictwa, wskazanych przez laureatów Projektu) dziesięciu 

bibliotekarzy, którzy bazując na serii Zwiadowcy Johna Flanagana w 

najciekawszy i najoryginalniejszy sposób wykonają zadanie konkursowe 

określone przez Organizatora Konkursu w pkt. 10 podpunkt 1 niniejszego 

Regulaminu.  

2) Nagrodzenie tytułem SUPER ZWIADOWCA oraz specjalnym „zestawem 

Zwiadowcy” zawierającym upominki dla uczestnika i jego drużyny co 

najmniej dziesięciu najaktywniejszych uczestników Projektu – młodych 

czytelników z bibliotek w całej Polsce, którzy najlepiej wykonają wszystkie 

próby określone przez Organizatorów w pkt. 10 podpunkt 2 niniejszego 

Regulaminu i w najciekawszy sposób zrealizują otrzymane od bibliotekarza 

ZADANIE SPECJALNE. 

6. Celem pośrednim Projektu jest:  

• promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży, 

• popularyzacja cyklu Zwiadowcy autorstwa Johna Flanagana wśród pracowników i 

użytkowników bibliotek poprzez wskazanie na jego walory edukacyjne, 

• zachęcenie bibliotekarzy do podjęcia działań animacyjnych i czytelniczo-

medialnych, mających na celu przybliżenie wyżej wymienionej serii swoim 

czytelnikom i włączenie jej do stałego repertuaru lekcji bibliotecznych oraz innych 
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przedsięwzięć z zakresu promocji czytelnictwa, 

• kształtowanie postaw młodego pokolenia poprzez promowanie wartości 

moralnych i etycznych, 

• wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zabawę m.in. z wykorzystaniem 

tekstu literackiego, 

• podnoszenie umiejętności edukacyjnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

7. Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez poprawne wypełnienie przez bibliotekę 

formularza zgłoszenia online, dostępnego pod adresem  

https://forms.gle/RZ7TxrSz3pte7pULA - zgłoszenia nadsyłać można do dnia 

09.10.2022 roku włącznie. 

8. Bibliotekom, które zgłoszą się do Projektu jeden z Organizatorów – Wydawnictwo 

Jaguar – zapewnia bonusową „książkę na dużą przerwę” z aktualnej oferty 

wspomnianego wydawnictwa dostępnej na stronie www.wydawnictwo-jaguar.pl, 

której tytuł należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Biblioteki, które zgłoszą się do akcji TAJNA MISJA ZWIADOWCÓW i tym samym 

zakwalifikują się do przesyłki „książki na dużą przerwę” poprzez poprawne 

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zostaną o tym fakcie 

powiadomione w mailu od Wydawnictwa Jaguar w okresie do 5 dni roboczych od 

momentu wysłania zgłoszenia, a książka zostanie niezwłocznie wysłana na adres 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

10. Udział w Projekcie edukacyjnym polega na zrealizowaniu w terminie między 10 

października a 30 listopada 2022 roku zadań projektowych dla zgłaszającego i 

dla uczestników, określonych przez Organizatorów Projektu: 

1) Zadanie dla biblioteki pt. Odkrywaj wartości wraz ze Zwiadowcami 

- Zrealizuj dowolne warsztaty na podstawie a) jednego z dwóch 

scenariuszy udostępnionych przez Wydawnictwo Jaguar - „Dzień 

Wyboru” lub „Jak rozpoznać prawdziwego rycerza” b) lub własnego 

(autorskiego) scenariusza, inspirowane serią Zwiadowcy przybliżające 

tematykę, bohaterów, elementy świata przedstawionego we wspomnianym 

cyklu książek zachęcające do sięgnięcia czytania  i poznania przygód 

bohaterów. Gotowe scenariusze zostaną udostępnione Uczestnikom w 

mailu informacyjnym potwierdzającym zakwalifikowanie się do 

Projektu. Są także dostępne na podstronie akcji pod adresem: 

https://wydawnictwo-jaguar.pl/page/tajna-misja-zwiadowcow-konkurs-

dla-bibliotekarzy-i-czytelnikow Warsztaty można zrealizować także na 

podstawie scenariusza własnego pomysłu. 

- Zorganizuj spotkanie z uczestnikami Projektu, którzy będą 

zainteresowani wzięciem udziału w 16 Próbach Prawdziwego Zwiadowcy 

i zapoznaj ich z zasadami zabawy, omów wyzwania zamieszczone na 

platformie Wakelet, podczas kolejnych zajęć projektowych koordynuj grupę 

uczestników i dokumentuj efekty jej pracy, motywując do wykonania zadań. 

- Po zrealizowaniu zadań przez drużynę wytypuj jedną 

najaktywniejszą, najbardziej wyróżniającą się w Twojej grupie osobę i 

przekaż jej ZADANIE SPECJALNE zamieszczone na tablicy Wakelet – 

wskazana osoba powalczy o tytuł SUPER ZWIADOWCY oraz pakiet 

Zwiadowcy od Wydawnictwa Jaguar dla siebie i drużyny. Pamiętaj, by 

przekazać do wykonania ZADANIE SPECJALNE w terminie, który 

pozwoli uczestnikowi na swobodne zrealizowane ostatniej, 17 próby przed 

ostatecznym rozliczeniem akcji i ujęcie rezultatów ZADANIA 

SPECJALNEGO w rozliczeniu, które należy przesłać do 30 listopada 2022 

roku. 

2) Zadanie dla uczestników pt. Tajna Misja Zwiadowców 

– w okresie od 10 października do ok. 20 listopada 2022 roku zrealizuj 
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wyzwania Tajnej Misji Zwiadowców. 

- Rozwiąż zadania umieszczone na Wakelet Biblioteki Pedagogicznej 

https://wakelet.com/@pedagogiczna 

- Wykaż się i powalcz o ZADANIE SPECJALNE, które bibliotekarz 

przekaże najbardziej kreatywnej i zaangażowanej osobie w Zespole w 

końcowej fazie Projektu. Wykonaj je najlepiej jak potrafisz do ok. 25 

listopada 2022 roku i przekaż je bibliotekarzowi, który koordynuje 

Projekt by mógł je ująć w raporcie końcowym i zgłosić do konkursu o 

zestaw Zwiadowcy Wydawnictwa Jaguar.  

11. W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku powinno nastąpić 

wypełnienie FORMULARZA RELACJI dostępnego online pod linkiem 

https://forms.gle/SX9VGh1TqimTHobMA (możliwość przesyłania relacji i 

załączników zostanie odblokowana w listopadzie 2022), w którym zostaną  

umieszczone przez Bibliotekę: 

a) krótka relacja z przebiegu warsztatów na podstawie wybranego 

scenariusza wraz z plikami (zdjęcia, filmiki lub inne materiały 

dokumentujące przebieg działań) w formie odnośników (linków) do 

postów ze zdjęciami lub do filmików/innych materiałów lub w formie 

załączników z przygotowanych i zamieszczonych w ramach realizacji 

zadania nr 1 dla biblioteki - bibliotekarza. 

b) krótka relacja z przebiegu prac grupy nad 16 Próbami Prawdziwego 

Zwiadowcy wraz z plikami (zdjęcia, filmiki lub inne materiały 

dokumentujące przebieg działań) w formie odnośników (linków) do 

postów ze zdjęciami lub do filmików/innych materiałów lub w formie 

załączników z przygotowanych i zamieszczonych w ramach realizacji 

zadania nr 2 dla uczestników, z wyszczególnieniem sposobów promocji 

akcji wśród czytelników i/lub obserwatorów/użytkowników biblioteki. 

c) przesłanie efektu realizacji ZADANIA SPECJALNEGO. 

12. W celu dokonania oceny zrealizowanych zadań projektowych oraz wyłonienia 

zwycięzców Projektu, Organizatorzy powołają komisję. W skład komisji wejdą trzy 

osoby wskazane przez Organizatora – wskazani pracownicy Działu Promocji oraz 

Redakcji Wydawnictwa Jaguar i wskazani pracownicy Biblioteki Pedagogicznej 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

13. Realizacja zadań projektowych będzie oceniana według następujących kryteriów: 

• oryginalność/unikalny charakter podjętych działań; 

• różnorodność wykorzystanych narzędzi offline i online do realizacji zadań i 

promocji przedsięwzięcia w środowisku lokalnym; 

• umiejętne wykorzystanie elementów przygodowych i ich twórcza adaptacja w celu 

uatrakcyjnienia działań; 

• uwypuklenie walorów edukacyjnych serii, w tym zwrócenie uwagi na wartości, 

którymi kierują się bohaterowie cyklu lub innych, godnych uwagi wątków, które mogą 

zainteresować młodego czytelnika i wprowadzić go w świat Zwiadowców. 

14. Wyniki Projekt    zostaną ogłoszone 5 grudnia 2022 roku  za pośrednictwem 

strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Gorzowie Wielkopolskim, dostępnej pod adresem 

https://womgorz.edu.pl/biblioteka-pedagogiczna/ oraz na oficjalnym profilu 

„Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim” na Facebooku pod adresem: 

https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznagorzow a także na oficjalnej 

stronie Wydawnictwa Jaguar dostępnej pod adresem https://wydawnictwo-jaguar.pl/ i 

na oficjalnym profilu Wydawnictwa Jaguar na portalu Facebook, pod adresem: 

https://www.facebook.com/wydawnictwojaguar 

15. Przyznanie i doręczenie nagród: 

1) nagroda w postaci vouchera na zakup książek z aktualnej oferty Wydawnictwa 

Jaguar na kwotę 400 zł w sklepie Wydawnictwa Jaguar, dostępnego pod 
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adresem internetowym: https://wydawnictwo-jaguar.pl/ przyznana zostanie 10 

bibliotekarzom, którzy decyzją Jury najlepiej wykonają zadanie określone w 

podpunkcie 1 punktu 10 niniejszego Regulaminu. Zwycięzcy zostaną wybrani 

przez Jury na podstawie przesłanych przez bibliotekarza w FORMULARZU 

RELACJI  sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów i pracy z grupą 

Projektową. 

2) Nagrodę w postaci pakietu Zwiadowcy Wydawnictwa Jaguar dla SUPER 

ZWIADOWCY i jego drużyny otrzyma co najmniej 10 Uczestników Projektu, 

którzy decyzją bibliotekarza zostaną liderami drużyny - najlepiej wykonają 16 

Prób Zwiadowcy i w najciekawszy sposób wykonają ZADANIE SPECJALNE. 

Zwycięzcy zostaną wybrani przez Jury na podstawie przesłanych przez 

bibliotekarza w FORMULARZU RELACJI  efektów realizacji ZADANIA 

SPECJALNEGO. 

3) Voucher na zakup książek będzie można zrealizować poprzez wybranie 

książek na łączną kwotę 400 zł z aktualnej oferty Wydawnictwa Jaguar 

dostępnej w sklepie Wydawnictwa pod adresem https://wydawnictwo-

jaguar.pl/ i przesłanie listy wybranych książek na adres 

aleksandra.sekowska@wydawnictwo-jaguar.pl w terminie do 30 dni 

roboczych od momentu ogłoszenia zwycięzców akcji TAJNA MISJA 

ZWIADOWCÓW. Nagrody wybrać można spośród wszystkich książek 

Wydawnictwa Jaguar zaprezentowanych na wyżej wymienionej stronie 

internetowej sklepu Wydawnictwa które mają status „dostępne” – informacja 

zamieszczona jest na karcie każdej książki w sekcji z danymi technicznymi. 

Łączna wartość książek wybranych w ramach realizacji vouchera nie może 

przekroczyć 410 zł – obowiązują aktualne ceny zaprezentowane na stronie 

Wydawnictwa Jaguar w momencie wyboru książek, tj. od dnia 5 grudnia 2022 

roku do dnia 13 stycznia 2023, w tym także aktualne ceny promocyjne. 

4) Nagrody w postaci „pakietu Zwiadowcy Wydawnictwa Jaguar dla SUPER 

ZWIADOWCY i jego drużyny” zostaną przesłane w ciągu 30 dni roboczych na 

adres biblioteki, z której przesłano zwycięską pracę uczestnika Projektu, który 

decyzją Jury najlepiej wykonał ZADANIE SPECJALNE. 

5) Informacje na temat zwycięzców zostaną podane do widomości publicznej i 

opublikowane na stronach Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydawnictwa Jaguar 

wskazanych w punkcie 14. niniejszego Regulaminu Ponadto o zwycięstwie w 

akcji TAJNA MISJA ZWIADOWCY bibliotekarze i uczestnicy Projektu 

zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 

6) Nagrodzony Uczestnik będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorem 

poprzez zwrotną wiadomość e-mail wysłaną w odpowiedzi na informację o 

wygranej. Uczestnik obowiązany jest podać swój adres korespondencyjny, na 

który Organizator prześle Nagrodę. Niepodanie adresu korespondencyjnego w 

ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zwycięstwie powoduje utratę prawa do 

Nagrody. 

7) Otrzymanie przez laureata Konkursu Nagrody wymaga uprzedniego 

przekazania przez laureata Konkursu danych osobowych niezbędnych dla 

realizacji wysyłki tych Nagród. 

8) Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w 

tym pieniężny. 

9) Jeden z Organizatorów – Wydawnictwo Jaguar - zobowiązuje się do wysłania 

Nagrody w dowolnie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika miejsce na 

terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Koszt 

przesyłki ponosi Organizator – Wydawnictwo Jaguar. Wydawnictwo nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody wynikające z podania przez 

nagrodzonego Uczestnika nieaktualnego lub błędnego adresu. Nagrodzony 
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Uczestnik, który nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wysłanej przez 

Organizatora Nagrody w terminie wskazanym przez podmiot doręczający, traci 

prawo do Nagrody. 

16. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być 

składane Organizatorom w formie e-mailowej na adres pr@wydawnictwo-jaguar.pl 

przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

publikacji wyników konkursu. Organizatorzy, w terminie 14 dni od doręczenia 

reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i poinformują zgłaszającego ją o zajętym 

stanowisku. Decyzja Organizatorów w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy 

postępowanie reklamacyjne. 

17. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 

adresowych dla celów przeprowadzenia Projektu, w tym w szczególności zgodę na 

publikację nazwy i adresu biblioteki oraz innych danych związanych z realizacją 

Projektu pt. TAJNA MISJA ZWIADOWCÓW. 

18. Przesłanie materiałów dokumentujących przebieg projektu TAJNA MISJA 

ZWIADOWCÓW jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki na stronie 

internetowej i oficjalnych profilach Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. i 

Wydawnictwa Jaguar w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych 

związanych z projektem, a także na wykorzystanie przesłanej dokumentacji z realizacji 

zadań konkursowych w celach promocyjnych i marketingowych, w tym na 

zamieszczenie jej na stronie internetowej https://wydawnictwo-jaguar.pl/ oraz na 

oficjalnych profilach Wydawnictwa Jaguar w mediach społecznościowych, na 

portalach Facebook i Instagram. 

19. Wydawnictwo Jaguar udziela Uczestnikom Projektu zgody na cytowanie oraz czytanie 

wybranych fragmentów - nie dłuższych niż 10 procent objętości dzieła - dowolnego 

tomu cyklu Zwiadowcy oraz na publikowanie okładek serii i innych okładek książek 

wydanych nakładem Wydawnictwa Jaguar w celu zrealizowania zadań projektowych 

określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu. 

20. Dodatkowych informacji o akcji TAJNA MISJA ZWIADOWCÓW udzielają Anna 

Giniewska i Magdalena Płatonow z Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem maila: 

bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl tel. 509 517 206 oraz Aleksandra Sękowska z 

Wydawnictwa Jaguar za pośrednictwem maila aleksandra.sekowska@wydawnictwo-

jaguar.pl 

21. Zgłoszenie się do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że 

nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.womgorz.edu.pl/biblioteka-

pedagogiczna/ oraz https://wydawnictwo-jaguar.pl/page/tajna-misja-zwiadowcow-

konkurs-dla-bibliotekarzy-i-czytelnikow 

23. Osoby fizyczne dokonujące zgłoszenia w imieniu biblioteki wyrażają jednocześnie 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Projektu w zakresie 

imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych. 

24. Biblioteka biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do uzyskania zgody na 

przetwarzanie wizerunków osób fizycznych zamieszczanych na oficjalnych profilach 

Organizatora konkursu w mediach społecznościowych, na portalach Facebook i 

Instagram w związku z uczestnictwem w projekcie. 

25. Organizator konkursu informuje, że jest administratorem danych osobowych osób 

dokonujących zgłoszeń biblioteki do Projektu, oraz przetwarzającym dane w zakresie 

wizerunku osób zamieszczonych w materiałach konkursowych przekazanych przez 

Uczestników Projektu. 

26. Organizator Projektu respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z 

przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są 
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przetwarzane przysługuje prawo: 

 

a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, 

b. dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany, 

c. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d. ograniczenia przetwarzania danych. 

27. Organizator konkursu realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia 

odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

michal.zajdowicz@twoj-abi.pl, z tym zastrzeżeniem, że : 

a. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do 

informacji o danych, jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż 

raz na 6 miesięcy. 

b. osoba ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, w szczególności gdy 

dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, a w szczególności 

po zakończeniu konkursu. Jednakże Organizator konkursu nie ma obowiązku 

usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: 

i. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji, 

ii. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii 

Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości, 

iii. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub 

historycznych lub celów statystycznych, 

iv. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

28. Wobec przetwarzania danych przez Zleceniodawcę, osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a z 

chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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