
„Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” – projekt dla bibliotek publicznych

REGULAMIN

Regulamin projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” (zwanego dalej Projektem) 
organizowany przez Fundację Metropolia Dzieci (zwaną dalej Organizatorem) we współpracy ze 
zgłoszonymi bibliotekami (zwanymi dalej Biblioteką). 

1. Organizatorami Projektu jest Fundacja Metropolia Dzieci z siedzibą w Gdańsku, Al. 
Grunwaldzka 5. 

2. Celem Projektu jest udostępnienie książek w języku ukraińskim w bibliotekach publicznych 
uchodźcom dzieci z Ukrainy.

3. Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie www.metropoliadzieci.pl oraz na 
Facebooku @PodarujKsiążkęUkraińskimDzieciom

4. Do projektu mogą się zgłaszać TYLKO publiczne biblioteki główne, również w imieniu swoich 
filii i oddziałów. 

5. W ramach Projektu wybranym w wyniku rekrutacji bibliotekom zostaną nieodpłatnie 
przekazane książki  dla dzieci w języku ukraińskim.

6. Liczbę przekazywanych do Biblioteki książek określają Organizatorzy na podstawie danych 
wysłanych w zgłoszeniu Biblioteki do projektu.

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy ponoszą koszty zakupu książek i ich 
dystrybucji. Koszty dystrybucji materiałów do filii i oddziałów ponosi Biblioteka. 

8. W ramach realizacji Projektu Biblioteka zobowiązuje się do:  
a) włączenia otrzymanych książek do księgozbioru, 
b) udostępniania otrzymanych książek Czytelnikom, 
c) przekazania / rozdysponowania otrzymanych książek do filii i oddziałów Biblioteki (jeśli 
dotyczy),  
d) informowania o współpracy z Organizatorami we wszystkich komunikatach medialnych o 
Projekcie,  
e) przekazywania informacji prasowych o Projekcie osobom trzecim (przy czym w przypadku 
stworzenia informacji medialnej przez Bibliotekę zobowiązuje się do przekazania takiej 
informacji zobowiązuje się uzyskać akceptację Organizatorów). Nie musi być przesyłana do 
akceptacji informacja medialna przygotowana na podstawie informacji otrzymanych od 
Organizatorów lub pobranych ze strony internetowej Projektu: www.metropoliadzieci.pl lub 
strony na portalu Facebook @PodarujKsiążkęUkraińskimDzieciom  
f) zapewnienia posiadania przez pracowników Biblioteki aktualnej i spójnej wiedzy o 
Projekcie,  
k) umieszczenia na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych informacji o 
otrzymanych książkach, Organizatorach i nazwie projektu, (#ukrainskieksiazkidladzieci)

9. Zgłoszenie się do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  Zgłoszenia 
przyjmowane są w terminie 26.04.2022 - 10.05.2022. 

10. Organizatorzy zastrzegają, że na podstawie zgłoszeń wybiorą wg własnej oceny Biblioteki, do 
których trafią książki z Projektu. Wynik rekrutacji nie podlega odwołaniu. Wyniki zostaną 
ogłoszone do 20. maja 2022 roku. Wysyłka książek nastąpi w terminie 14 dni od ogłoszenia 
wyników.

http://www.metropoliadzieci.pl

