Specjalne Potrzeby Edukacyjne – Bank Dobrych Praktyk
Warunki publikacji materiałów
1. Materiał przesłany do publikacji:
a. może mieć więcej niż jednego autora,
b. nie może mieć więcej niż 7 stron formatu A4, czcionka Calibri 11,
c. może dotyczyć tylko opisu faktycznych rozwiązań a nie deklaratywnych;
2. Materiały własne do publikacji na stronie ORE należy przysłać drogą elektroniczną
w załączniku na adres e-mail: dobrepraktyki@ore.edu.pl (jedna publikacja – jeden plik
w załączniku) oraz w formie papierowej potwierdzonej własnoręcznym podpisem;
3.

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie dokumenty w formacie tekstowym. Po przesłaniu
propozycji publikacji w obu wersjach, autor otrzymuje od redakcji Banku potwierdzenie
otrzymania materiału do opublikowania (w ciągu maksymalnie 1 tygodnia);

4.

Umieszczenie publikacji na stronie ORE, w Banku Dobrych Praktyk PSPE następuje po
otrzymaniu publikacji w wersji elektronicznej i papierowej oraz oświadczeń wymienionych
poniżej, a także po merytorycznej ocenie dokonanej w WSPE.

5.

Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów, redakcja
zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian merytorycznych, redakcji językowej
i składu technicznego przesłanych materiałów. Teksty po redakcji są przesyłane do akceptacji
autora;

6.

Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie i
umieszczenie na stronie ORE w ww. Banku imienia, nazwiska autora i nazwy szkoły, w której
pracuje autor publikacji oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie materiałów na stronie ORE
w ten sposób, aby każdy użytkownik strony mógł je poznać;

7. W przypadku nie wyrażenia zgody na upublicznienie danych, tekst nie zostanie opublikowany na
stronie ORE w Banku Dobrych Praktyk WSPE;
8. Autor publikacji zgadza się z warunkami publikacji dotyczącymi praw autorskich. Autorzy
publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie
praw autorskich osób trzecich;
9. Nie będą publikowane materiały zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe;
10. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia publikacji w Banku z innych przyczyn;
11. Nie pobiera się opłat za publikację;
12. Autorom publikacji nie przysługuje wynagrodzenie;
13. Osoba przesyłająca materiał ma prawo do otrzymania zaświadczenia o publikacji na określonych
przez redakcję BDP zasadach. W przypadku akceptacji przedstawionych wyżej warunków należy
przesłać:
A. materiał przeznaczony do opublikowania (w formie załącznika) na adres e‐mail:
dobrepraktyki@ore.edu.pl;
B. materiał w formie papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem na adres: Ośrodek
Rozwoju Edukacji Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ul. Polna 46a, 00– 644
Warszawa;
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C. własnoręcznie podpisane oświadczenie o przyjęciu ww. warunków publikacji oraz zgodę na
umieszczenie materiałów na stronie ORE w ten sposób, aby każdy użytkownik mógł je
utrwalać i skopiować (załącznik nr 1);
D. zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych autorów
publikacji przez ORE dla celów związanych z publikacją, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) (załącznik nr 2);
E. zgodę na publikację danych osobowych w sieci Internet poprzez umieszczenie pod publikacją
imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły (instytucji oświatowej), w której pracuje autor
(załącznik nr 2)
Dane potrzebne do uzyskania zaświadczenia (w przypadku osób, które chcą uzyskać zaświadczenie)
A. dane potrzebne do wydania zaświadczenia o umieszczeniu publikacji na stronie ORE:
• tytuł publikacji,
• imię i nazwisko autora publikacji,
• miejsce pracy (nazwa szkoły, instytucji oświatowej z adresem),
• dane kontaktowe (adres e‐mail, telefon, adres zamieszkania).
Kontakt:
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE
Jolanta Rafał‐Łuniewska – koordynator
tel.22 570 83 09, e‐mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl
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