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Projekt „Czytanie otwarte”
Regulamin
Cel:
Kształtowanie chęci i nawyku czytania,
Udowodnienie, że człowiek może Być, może myśleć społecznie i bezinteresownie
działać dla dobra innych,
Tworzenie relacji za pośrednictwem działania bezinteresownego
Uczestniczenie poprzez czytanie w edukacji globalnej

Organizator:
Organizatorem Projektem jest Fundacja CZASOPRZESTRZEŃ

Uczestnik:
Uczestnikiem może zostać każdy. W ramach akcji możliwe jest uczestniczenie w trzech
kategoriach:
Pozostawiający
Czytający
Pomagający
W projekcie uczestniczą Partnerzy wpierający : osoby prywatne, wydawnictwa, firmy,
jednostki samorządowe.
Kategorie uczestników mogą się ze sobą uzupełniać i przenikać.
Udział w akcji jest dobrowolny, bezpłatny i nie zobowiązuje do jakichkolwiek roszczeń
finansowych.
Uczestnik pozostawiający: właściciel książki/książek przekazujący książki do pozostawienia.
Uczestnik czytający: każdy kto na swojej drodze dnia codziennego „natknie się” na leżącą
książkę opisaną zgodnie z wymogami akcji weźmie ją do reki zacznie czytać. Taką książkę
każdy może wziąć ze sobą do przeczytania. Ważne jest by po jej przeczytaniu książka wróciła
do cyklu akcji. Czyli przeczytaj i połóż by ktoś inny mógł ją przeczytać.
Uczestnik pomagający – sponsor, partner projektu: to osoba, instytucja, firma wspierająca
akcję finansowo poprzez zakup książek lub ich przekazanie organizatorom na rzecz akcji.
Uczestnik pomagający kontaktuje się z organizatorem i deklaruje swoją pomoc np.
przekazanie książek z których nie korzysta. Zgodnie z regulaminem : organizator ustala z
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nim: zasady przekazania książek np. miejsce ich rozłożenia jak również zasady publikacji
danych osoby, firmy przekazującej w sprawozdaniach publikacjach medialnych..
Do udziału w projekcie zostaną zaproszenie przedstawiciele władz samorządowych

Terminy:
Akcja rozpoczyna się z dniem 1 października 2016 i trwa zgodnie z potrzebami i
zaangażowaniem społeczności lokalnych.
Zakończenie [pierwszego etapu projektu 30 września 2017 roku
Zasięg Projektu :
Zgodnie z zaangażowaniem władz lokalnych, potrzebami społeczności , wskazaniami osób
przekazujących książki ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Hrubieszów.
Organizator bierze na siebie obowiązek obsługi projektu, promocję i sprawozdawczość
związaną z projektem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu dla dobra projektu w czasie jego
trwania.
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