Regulamin Szkolnych Portali Interkl@sy
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług oferowanych na Szkolnych
Portalach Interkl@sy działających na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa,
zwanych dalej SPI.
2. Niniejszy regulamin jest częścią regulaminu platformy Polskiego Portalu Edukacyjnego
Interkl@a, zwanego dalej PPE Interkl@sa.
3. Użytkownik, korzystając z usług i treści dostępnych na SPI, akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz
zasad współżycia społecznego.
5. Podmiotem oferującym usługi na SPI jest:
Fundacja Edukacji Ekonomicznej
Sekretariat Programu Interkl@sa
ul. Al. Jerozolimskie 30, II p
00-024 Warszawa,
zwana dalej Podmiotem prowadzącym platformę.
6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie SPI w swojej szkole, dbanie o dobrą jakość, treść
merytoryczną i poprawność gramatyczną publikowanych zasobów jest Szkolny Koordynator
Interkl@sy prowadzący SPI w swojej szkole1.
7. Każdej szkole przysługuje dostęp tylko do jednego SPI udostępnionego przez PPE
Interkl@sa.
8. Szkolny Koordynator Interkl@sy prowadzący SPI zobowiązany jest do zachowania na SPI
elementów z PPE Interkl@sa wymienionych w Porozumieniu o współpracy między Polskim
Portalem Edukacyjnym Interkl@sa a Szkolnym Koordynatorem Interkl@sy prowadzącym SPI.
9. Osoba zainteresowana prowadzeniem SPI wypełnia Porozumienie o współpracy między
Polskim Portalem Edukacyjnym www.interklasa.pl a Szkolnym Koordynatorem Interkl@sy
prowadzącym SPI. Następnie wypełnione i podpisane porozumienie o współpracy opatrzone
pieczęcią szkoły przesyła w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej na adres:
Redakcja portalu Interkl@sa (z dopiskiem „Szkolne Portale Interkl@sy”)
ul. Kopernika 30, I piętro
00-336 Warszawa
10. Udostępnienie mechanizmów do zarządzania SPI nastąpi w terminie do dwóch tygodni od
momentu otrzymania wypełnionego i podpisanego Porozumienia o współpracy opatrzonego
pieczęcią szkoły.
11. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych na SPI Szkolny
Koordynator Interkl@sy prowadzący SPI może powołać własną redakcję.
12. Na SPI nie mogą być publikowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i
międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające
treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające
uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
13. Obsługę techniczną platformy Interkl@sa zapewnia:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 10
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Szkolnym Koordynatorem Interkl@sy prowadzącym Szkolny
Szkolny Koordynator może powołać zespół redakcyjny.

Każdy

Portal Interkl@sy może być jeden nauczyciel ze szkoły.

61-704 Poznań
będące partnerem programu Interkl@sa.
§2
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na łamach SPI posiada Fundacja
Edukacji Ekonomicznej oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę
na publikację materiałów na łamach SPI.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
dostępne na łamach SPI, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ
prezentowanych treści.
3. Wszelkie materiały opublikowane na SPI można kopiować i przechowywać oraz drukować
wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Fundacja Edukacji Ekonomicznej
nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie,
powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów SPI, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia
podczas zajęć dydaktycznych w szkołach lub organizowanych spotkaniach o charakterze
niekomercyjnym i edukacyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów będących częścią SPI do celów komercyjnych lub innych niż
użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby prowadzącej SPI.
Wykorzystanie materiałów prezentowanych na SPI, a pochodzących z zasobów PPE
Interklasa do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo
pisemnej zgody Fundacji Edukacji Ekonomicznej.
Następujące paragrafy regulaminu platformy Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa: §3
„Korzystanie z usług i treści platformy”, §4 „Ochrona danych osobowych”, §5 „Polityka prywatności”,
§6 „Wyłączenie odpowiedzialności”, §7 „Usługi na platformie Interkl@sa” znajdującego się na
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/regulaminy/regulamin_portalu.ht
ml stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

§3
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na
adres portale-szkolne@interklasa.pl.
2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na
stronach portalu.

