REGULAMIN SERWISU EDUKACJA.BARYCZ.PL
SERWIS edukacja.barycz.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: edukacja@nasza.barycz.pl
Właścicielem serwisu edukacja.barycz.pl jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks.
E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: edukacja@nasza.barycz.pl
§ 1.
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. serwisie - oznacza to: serwis edukacja.barycz.pl
b. prowadzącym serwis – oznacza to: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
c. Społecznej Radzie – oznacza to: zespół osób, które są członami Społecznej Rady na rzecz
Edukacji dla Doliny Baryczy;
d. Instytucjach - oznacza to:
- publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wszystkich szczebli, realizujące treści
związane z edukacja o obszarze Doliny Baryczy;
- podmioty edukacji pozaszkolnej, które: świadczą stałą, całoroczną bądź sezonową ,ogólnie
dostępną ofertę zajęć edukacyjnych jako ośrodki edukacji pozaszkolnej lub realizują
działania edukacji pozaszkolnej nie ogólnie dostępne ( skierowane do określonych grup np.
mieszkańców danej miejscowości gminy , uczniów określonych szkół) w sposób stały lub
projektowy lub jednorazowe wydarzenia edukacyjne;
- podmioty wspierające –organy założycielskie prowadzące placówki szkolne i pozaszkolne
w obrębie 8 gmin regionu. (gminy , starostwa, NGO i inne)
e. Użytkowniku indywidulanym – oznacza to: każdego, kto korzysta lub zamieszcza zasoby
publikowane w ramach serwisu a nie jest przypisany do żadnej instytucji;
f. Użytkowniku instytucjonalnym – oznacza to każdego, kto korzysta lub zamieszcza zasoby
publikowane w ramach serwisu, jest zarejestrowany i przypisany do instytucji, która
przystąpiła do Programu;
g. Zasobach – oznacza to: wszelkie materiały zamieszczane w serwisie mówiące o edukacji
regionalnej i przyrodniczej Doliny Baryczy m.in.: materiały edukacyjne, materiały do bazy
wiedzy (m.in. leksykon, zdjęcia, publikacje, materiały multimedialne, wydarzenia, oferta
ośrodków pozaszkolnych, aktualności);
h. Programie – oznacza to: Program „Edukacja dla Doliny Baryczy” – służący zachowaniu
specyfiki obszaru, który jest koordynowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny
Baryczy” przeznaczony do realizacji przez instytucję, które systemowo przekazują wiedzę na
temat regionu Doliny Baryczy.
i. Monitoringu – oznacza to: sprawozdawczość z realizacji Programu, pokazującą aktywność
instytucji z zajęć przekazujących treści regionalne i przyrodnicze o Dolinie Baryczy.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zamieszczania zasobów oraz korzystania z serwisu www.
edukacja.barycz.pl
2. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu
i potwierdzić, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
prowadzącego serwis sąd.
4. Szata graficzna serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem
autorskim.
5. Zasady funkcjonowania mechanizmu, sposobów powiązania informacji, które nie są
publikowane w instrukcjach serwisu stanowią tajemnicę prowadzącego serwis – zgodnie z
art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem
nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę
handlową prowadzącego serwis.
6. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie
Newslettera (treści informacyjno-promocyjnych) z serwisu edukacja.barycz.pl.
7. Przy korzystaniu przez Użytkownika z treści Newslettera (informacyjno – promocyjnych)
obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.
8. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez prowadzącego serwis.
§ 3.
Dane osobowe
1. Podczas przeglądania/korzystania z materiałów serwisu Użytkownik indywidualny/
instytucjonalny nie musi podawać swoich danych osobowych.
2. Do umieszczenia zasobów w serwisie, prowadzenia monitoringu lub wykonywania innych
czynności przez użytkownika indywidualnego/instytucjonalnego niezbędne jest zalogowanie i
podanie wymaganych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W
momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez prowadzącego serwis,
zgodnie z Regulaminem.
3. Przetwarzanie przez prowadzącego serwis danych osobowych Użytkowników odbywać się
będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Hasła dostępowe nie są znane i są przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
5. Administratorem danych osobowych, jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz.
6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie (mailem lub
pocztą) do prowadzącego serwis.

§ 4.
Warunki techniczne korzystania z serwisu oraz umieszczanych zasobów
1. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW
podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki
"cookies", technologie JavaScript oraz Flash. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z
aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
2. Zamieszczane zdjęcia nie powinny być większe niż 10 MB i mieć formaty JPG, PNG,
publikacje nie powinny być większe niż 10 MB, format dowolny; multimedia nie powinny być
większe niż 50 MB, format dowolny.
3. Serwis pozyskuje informacje o dacie logowania, adresie IP, nazwie i domenie Użytkownika,
rodzaju i wersji przeglądarki oraz dane dotyczące hosta. Informacje te są gromadzone jedynie
w celach statystycznych.
4. Prowadzący serwis informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików "cookies" jest
konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach "cookies" znajdują się
informacje dotyczące sesji użytkownika, które są wykorzystywane do celów prowadzenia
statystyk autoryzacji użytkowników w serwisie, oraz ułatwienia korzystania z serwisu.
§ 5.
Zasady publikacji zasobów w ramach serwisu
1. Publikacja zasobów lub wprowadzanie monitoringu może nastąpić tylko po zalogowaniu
użytkownika.
2. Założenie konta następuje drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza.
3. Użytkownik może przypisać się do następujących grup użytkowników: prywatnych lub
instytucjonalnych (np. szkoła, ośrodek edukacji pozaszkolnej, organizacja…).
4. Użytkownik instytucjonalny musi przypisać swoje konto do instytucji jaką reprezentuje.
Podczas rejestracji wyświetla się lista instytucji, które przystąpiły do Programu „Edukacja dla
Doliny Baryczy”. Jeżeli instytucja danego Użytkownika nie występuje na liście a Użytkownik
chce przystąpić do Programu, powinien wypełnić formularz przystąpienia do Programu oraz
zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Zasadami przystąpienia do Programu Edukacja
dla Doliny Baryczy, załączyć niezbędne dokumenty jeżeli takowe są wymagane i przesłać
elektronicznie za pomocą serwisu. Po zalogowaniu Użytkownik instytucjonalny reprezentuje
instytucję do jakiej się przypisał.
5. Deklarację rozpatruje prowadzący serwis i przesyła odpowiedź do 21 dni.
6. Użytkownik indywidualny nie przypisuje się do żadnej instytucji, po zalogowaniu reprezentuje
osobę fizyczną w serwisie.
7. Użytkownik do jednego maila może przypisać jedno konto (login, hasło), mail jest unikalny
8. Użytkownik, który założy konto dostępowe, dostaje automatycznie na podany adres e-mail
link aktywacyjny. Po wejściu na link konto jest aktywowane i wówczas jest ono w pełni
funkcjonalne. Jeśli Użytkownik nie dostał maila aktywacyjnego powinien przeszukiwać
również Spam konta e-mail.
9. W razie niedostarczenia z powodów technicznych w ciągu 2 dni linku aktywacyjnego, (przy
założeniu prawidłowo funkcjonującej poczcie użytkownika), użytkownik powinien
poinformować mailem prowadzącego serwis o zaistniałym problemie. Prowadzący serwis po
otrzymaniu informacji niezwłocznie aktywuje konto w panelu administratora.

10. W przypadku utraty loginu/hasła Użytkownik może skorzystać z narzędzia umożliwiającego
zmianę hasła w zakładce logowanie/rejestracja
11. Zasoby udostępnione do publikacji przechodzą weryfikację jakościową. Za weryfikację
jakościową zasobów odpowiedzialna jest Społeczna Rada na rzecz Edukacji dla Doliny
Baryczy.
12. Podczas weryfikacji zasób może być zaakceptowany, odrzucony do poprawienia lub
przeznaczony do usunięcia.
13. Ostatecznie prowadzący serwis zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o
publikacji zasobów i oceny zgodności zasobów z warunkami określonymi w Regulaminie.
Prowadzący serwis ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania
zasobów bez podania przyczyny.
14. Użytkownik instytucjonalny przypisany jako instytucja: publiczne i niepubliczne placówki
oświatowe lub podmioty edukacji pozaszkolnej jest zobowiązany do przeprowadzenia
monitoringu w serwisie. Sprawozdawczość jest prowadzona co najmniej raz na miesiąc
15. Zasoby, monitoring wprowadzone/y przez Użytkownika instytucjonalnego nie zostają
usunięte wraz z likwidacją konta Użytkownika ale są przenoszone do zasobów danej
Instytucji.
16. Zasoby użytkowników instytucjonalnych oraz wprowadzony monitoring działają na rzecz
aktywności danej placówki i bez zgody instytucji nie mogą być usuwane.
17. Prowadzący serwis sprawdza co najmniej raz na kwartał aktywność Użytkowników
instytucjonalnych w serwisie (m.in. ilość, rodzaj, częstotliwość zamieszczania zasobów,
monitoringów) i może publikować dane dotyczące aktywności w serwisie instytucji, które
przystąpiły do Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”
18. Publikowane w serwisie zasoby muszą spełniać poniższe warunki:
a. zawierają treści edukacyjne, merytoryczne wspierające proces edukacji regionalnej
dotyczącej regionu Doliny Baryczy, wg aktualnej wiedzy;
b. materiał edukacyjny oraz oferty ośrodków odpowiadają obowiązującej w chwili
publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego;
c. nie stanowią wyłącznie materiałów promocyjnych, reklamowych;
d. korzystanie z materiałów nie jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się z
żadnym innym materiałem reklamowym lub promocyjnym;
e. materiały/załączniki oznaczone są logiem edukacji lub adresem
www.edukacja.barycz.pl – dostępnym w serwisie w zakładce „dodaj zasób”;
f. zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra
osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści, czy też
propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz
innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
19. Za publikację zasobów w ramach serwisu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie
pieniężne.
20. Prowadzący serwis udostępnia ośrodkom edukacji pozaszkolnej uczestniczącym w Programie
zakładkę „ośrodki pozaszkolne” gdzie mają możliwość podania swojej aktualnej oferty,
oznaczenie miejsca na mapie, danych teleadresowych.

§ 6.
Prawa Autorskie zamieszczanych zasobów
1. Publikowane zasoby muszą być zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik umieszczający zasoby musi wymienić autora zasobu.
3. Użytkownik umieszczający zasoby oświadcza jednocześnie, że przysługuje mu prawo do publikacji
zasobów w ramach serwisu. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że
przysługują mu prawa majątkowe, licencje a także inne prawa własności intelektualnej, zgody na
publikacje wizerunku przekazanych przez niego materiałów w ramach korzystania z usług serwisu w
zakresie jakie zostały przekazane lub udzielone.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
5. Użytkownik, który jest jednocześnie autorem zasobu lub działający w imieniu autora zasobu
zamieszczając materiały w serwisie udziela prowadzącemu serwis oraz korzystającym z serwisu
nieodpłatnie na czas nieokreślony licencji do korzystania z zasobów, jeśli nie określił warunków
licencji w jakikolwiek inny sposób.
6. Użytkownik umieszczający zasoby w bazie wiedzy udziela prowadzącemu serwis oraz
korzystającym z serwisu licencji do utworu opartej o postanowienia licencji organizacji Creative
Commons dostępnej też na stronach creativecommons.pl lub na zasadzie indywidulanej umowy
dotyczącej udostępnienia zasobów. Wówczas musi wcześniej podpisać umowę z prowadzącym serwis
i odznaczyć zasób odpowiednim oznaczeniem z formularza.
7. Udzielenie licencji o której mowa w ust. 6 jest oznacza wyrażenie zgody do korzystania z zasobów z
serwisu w zakresie udzielonej licencji oraz zgodnie z regulaminem.
8. W przypadku zgłoszenia wobec prowadzącego serwis przez osoby trzecie z roszczeń wynikających
z naruszenia praw autorskich Użytkownik zobowiązuje się do wystąpienia przeciwko takim
roszczeniom na własny koszt i ryzyko.
9. Użytkownik publikując zasoby, szczególnie zdjęcia, filmy zapewnia, że osoby, których wizerunki
zostały zamieszczone na publikowanych materiałach wyraziły zgodę na ich wykorzystanie lub taka zgoda
nie była wymagana i publikacja jest zgodna z prawem.
§ 7.
Zasady korzystania z Zasobów
1. Korzystanie z zasobów publikowanych w serwisie jest bezpłatne.
2. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z warunkami licencji wykorzystanie
zasobów udostępnionych w ramach serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich
utworów, które opublikował w serwisie.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach serwisu zgodnie z
prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, licencjami udzielonymi przez
zamieszczających zasób, którym przysługują prawa autorskie oraz Regulaminem.
5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy serwisu.
Stwierdzenie naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawniać będzie
prowadzącego serwis do usunięcia indywidualnego konta dostępowego Użytkownika.

§ 8.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące świadczenia usług przez prowadzącego serwis,
Użytkownicy zgłaszają do prowadzącego serwis. Za datę zgłoszenia reklamacji lub skargi uważa się
datę wpływu pisma lub wiadomości e-mail zawierającego reklamację lub skargę.
2. Prawidłowo złożona reklamacja lub skarga powinna zawierać m.in:
a) dane zgłaszającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
a w przypadku osób reprezentujących instytucję, adres pocztowy oraz imię i nazwisko oraz
adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku ze złożoną
reklamacją, skargą),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, skargi,
3. Reklamacje, skargi , które nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4 nie podlegają
rozpatrzeniu.
4. Prowadzący serwis rozpatruje reklamację, skargę lub zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania niezwłocznie zawiadamia składającego reklamację,
skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez składającego adres e-mail lub adres
pocztowy.
§ 9.
Odpowiedzialność
1. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu
i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania serwisu.
2. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z zasobów serwisu na szkodę
Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.
3. Prowadzący serwis zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,
nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą
wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet jeśli
spowodowałyby one utratę danych.
4. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za
treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) są
zamieszczone w publikowanych zasobach oraz za zmianę treści stron internetowych, do których
znajdują się odwołania (linki) w serwisie.
§10.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.
2. Prowadzący serwis ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin staje się
wiążący w terminie 21 dni od dnia opublikowania go w serwisie.
3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu przez 21 dni od wprowadzenia lub zmiany w Regulaminu
oznacza akceptację jego postanowień.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od
korzystania z serwisu lub zażądać usunięcia konto dostępowego.

