Regulamin przekazywania bezpłatnych publikacji
Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na wydarzenia związane z edukacją
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przekazanie publikacji wydawanych
przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 142a,
02-305 Warszawa, zwanym dalej Wydawnictwem FRSE.
2. O przekazanie publikacji mogą wnioskować: dyrektor placówki edukacyjnej lub innej instytucji,
nauczyciel bądź inna osoba odpowiedzialna za wydarzenie, zwana dalej
Wnioskodawcą/Organizatorem.

§2
1. Wydawnictwo FRSE przekazuje nieodpłatnie publikacje książkowe oraz czasopisma instytucjom
edukacyjnym organizującym wydarzenia związane z edukacją i unijnymi programami
edukacyjnymi i młodzieżowymi (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia – dalej
Wydarzenia).
2. Osoby działające w imieniu instytucji zainteresowanych otrzymaniem publikacji powinny złożyć
wniosek, dostępny na stronie www.frse.org.pl/wydawnictwo nie później niż na sześć tygodni
przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program
Wydarzenia.
3. Przekazywane publikacje powinny być rozdawane uczestnikom w ramach pakietów
konferencyjnych (powitalnych) lub oferowane na ogólnodostępnych stoiskach. Zakazuje się
sprzedawania publikacji.
4. Wydawnictwo FRSE ma prawo odrzucić wniosek o przekazanie publikacji lub zmniejszyć
przekazywany nakład bez podania przyczyny.
5. Decyzję w sprawie przekazania publikacji podejmuje dyrektor Wydawnictwa FRSE lub osoby
przez niego wyznaczone.

Warunki i kryteria
§3
1. Wydawnictwo FRSE bierze pod uwagę wyłącznie te wnioski o przekazanie publikacji, które
spełniają następujące warunki:


są prawidłowo wypełnione (kompletne);



dotyczą (w całości lub części) publikacji aktualnie dostępnych w magazynie Wydawnictwa
FRSE;
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dotyczą wydarzeń non profit (na które wstęp jest bezpłatny);



przewidują zamieszczenie na materiałach/stronach internetowych promujących wydarzenie
informacji o FRSE i unijnych programach edukacyjnych i młodzieżowych, dzięki którym te
książki powstały.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków Wydawnictwo FRSE kieruje się następującymi kryteriami:


rangą, zasięgiem i znaczeniem realizowanego wydarzenia i jego powiązaniem z tematyką
danej publikacji Wydawnictwa FRSE;



liczbą uczestników;



atrakcyjnością proponowanych przez Wnioskodawcę form promocji FRSE i unijnych
programów edukacyjnych/młodzieżowych w trakcie wydarzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo FRSE może przekazać publikacje na wydarzenia
komercyjne lub realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku przedsięwzięć
cyklicznych wniosek o przekazanie książek jest rozpatrywany każdorazowo na jedną edycję.
4. O pozytywnej/negatywnej decyzji w sprawie wniosku o pozyskanie publikacji Wnioskodawca jest
powiadamiany przez Wydawnictwo FRSE drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty
potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Przekazanie książek Organizatorowi
§1
1. Przekazanie książek Organizatorowi może nastąpić poprzez:
 Nadanie paczki pocztowej (za potwierdzeniem odbioru) przez FRSE na adres podany we
wniosku, lub
 Odbiór osobisty książek przez Organizatora w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
po uzgodnieniu warunków i terminu przez obie strony.
§2
1. Przekazanie publikacji na Wydarzenie nie oznacza wsparcia logistycznego przez FRSE dla
Organizatora. Za zorganizowanie dystrybucji na miejscu odpowiada Wnioskujący.
2. W ciągu 7 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany
przesłać dokumentację fotograficzną na adres e-mail: czytelnia@frse.org.pl. Dokumentacja (3-5
zdjęć) powinna potwierdzać, że w wydarzeniu wzięła udział wskazana wcześniej liczba
uczestników oraz że w jego trakcie informowano o działalności FRSE i ofercie unijnych
programów edukacyjnych i młodzieżowych.
3. W przypadku, gdy w wydarzeniu będzie uczestniczyła mniejsza liczba uczestników niż wskazano
we wniosku, Organizator zobowiązuje się zwrócić nadmiar nakładu do Wydawnictwa FRSE w
ciągu 14 dni od daty wydarzenia.
4. W przypadku, gdy wydarzenie ostatecznie się nie odbędzie, a książki zostaną przekazane,
Organizator zobowiązuje się zwrócić książki do Wydawnictwa FRSE w ciągu 14 dni od podania
informacji, że wydarzenie jest odwołane.
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