
REJESTRACJA MIEJSCA, MATERIAŁY I 
RAPORTOWANIE LICZBY LISTÓW – kontakt z 
biurem AI  
 

UWAGA!   
• rejestracja miejsca maratonowego 

• dostęp do materiałów elektronicznych 

• raportowanie liczby napisanych listów  

odbywa się za pomocą systemu, dostępnego na stronie 

https://maraton.amnesty.org.pl/ 

 

 
 
Po zarejestrowaniu miejsca otrzymasz unikatowy link, który umożliwi Ci dostęp do profilu i 
edycję danych Twojego miejsca maratonowego. 
 
Dzięki systemowi rejestracji: 

• zarejestrujesz miejsce maratonowe i samodzielnie zaktualizujesz dane miejsca w 
zakładce Dane kontaktowe i Moje miejsce maratonowe 

• otrzymasz dostęp do materiałów elektronicznych w zakładce Materiały- wszystkie 
materiały dotyczące Maratonu Pisania Listów będą dostępne na tej stronie. 
Dostaniesz od nas informację, gdy będziemy umieszczać tu nowe pliki). 

• poinformujesz o liczbie napisanych listów w zakładce Raportowanie, a także 
uzupełnisz ankietę ewaluacyjna (dostępna po zakończeniu Twojego wydarzenia, do 
końca grudnia)  

 
 
 
I. REJESTRACJA TWOJEGO MIEJSCA MARATONOWEGO 
 
1. Wejdź na stronę www.amnesty.org.pl/maraton   i kliknij „Zorganizuj Maraton”. 
 
2.Wypełnij formularz 
- najpierw wpisz dane - imię, nazwisko, adres email, nr telefonu i kliknij „Zapisz”.  
 



3. Na stronie znajdziesz unikatowy link do profilu Twojego miejsca maratonowego  (nie  
wymaga logowania)     
 

UWAGA: Zachowaj link. Dzięki niemu bez logowania możesz zmienić informacje 
dotyczące Maratonu, pobrać materiały oraz poinformować, ile listów zostało 
napisanych w Twoim miejscu maratonowym. Link zostanie również przesłany na Twój 
adres email. 

 
4. Wypełnij pozostałą część formularza –zakładki "Dane kontaktowe" oraz "Moje miejsce 
maratonowe".  
Pamiętaj o zapisaniu wszystkich zmian (kliknij „Zapisz” na dole strony). 
 

 
5. Po zarejestrowaniu miejsca otrzymasz od nas mail z potwierdzeniem.  
 
6. W każdej chwili możesz zaktualizować dane swojego miejsca. Wystarczy, że klikniesz w 
swój unikatowy link i zostaniesz przekierowany/na profil Twojego miejsca maratonowego. 
Wprowadź aktualne informacje i kliknij „Zapisz” na dole strony. 

 
 

UWAGA. Pamiętaj o 
podaniu szczegółów 
swojego wydarzenia 

(adres, termin). Zgłoszone 
miejsca pojawią się na 
mapce na naszej stronie 

https://maraton.amnesty.org.pl/  

https://maraton.amnesty.org.pl/


 
 
Aby wydarzenie pojawiło się na mapce, niezbędne jest podanie adresu miejsca, w 
którym odbędzie się  Maraton. 
 

 
 
Organizujesz więcej niż jedno wydarzenie maratonowe? 
 
Przy rejestracji kolejnego wydarzenia prosimy o podanie tego samego adresu e-mail, który 
wpisałeś/aś przy zgłoszeniu pierwszego miejsca maratonowego („Dane kontaktowe”). Tym 
samym, możesz zarządzać wszystkimi swoimi miejscami maratonowymi na jednym profilu. 
Wystarczy, że wybierzesz miejsce, którego dane chcesz edytować (pole w prawym górnym 
rogu strony na profilu). 
 

 

 
II. MATERIAŁY 
 

Jak co roku, biuro AI przygotuje materiały elektroniczne i papierowe dla miejsc 
maratonowcyh, tzw. pakiet maratonowy. W formularzu rejestracyjnym miejsca możesz 
zdecydować, czy 
• wystarczy Ci dostęp do materiałów online (tym samym, nie chcesz drukowanych 

materiałów) 

• chcesz otrzymać materiały papierowe przesyłką (plakaty, ulotki) 



 
A także, zostaniesz poproszony/a o podanie szacunkowej liczby osób uczestniczących w 
Twoim wydarzeniu. Informacja ta rzutuje na ilość materiałów papierowych (plakaty, ulotki) w 
pakietach maratonowych.   
 
MATERIAŁY ELEKTRONICZNE  
Opisy spraw tegorocznych bohaterów/ek Maratonu, zdjęcia, filmiki itd. będą dostępne po 
zarejestrowaniu miejsca na profilu Twojego miejsca maratonowego (zakładka Materiały). 

 
UWAGA: Wszystkie materiały dotyczące Maratonu Pisania Listów będą sukcesywnie 
dodawane i dostępne na tej stronie. Dostaniesz od nas informację, gdy będziemy 
umieszczać tu nowe pliki. 
 

Materiały możesz pobrać w dowolnej chwili.  Aby dostać się na profil swojego miejsca 
maratonowego i przejść do zakładki Materiały 

• kliknij w swój unikatowy link, który otrzymałeś po zarejestrowaniu miejsca (link 
został przesłany również na Twój adres email).  

• przejdź do zakładki Materiały i pobierz pliki. 
 
MATERIAŁY ELEKTRONICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 
Aby mieć dostęp do materiałów w języku angielskim (wzory listów, karty opisów sytuacji 
bohaterów/ek, scenariusze zajęć edukacyjnych), przy rejestracji wydarzenia (zakładka Moje 
miejsce maratonowe) należy zaznaczyć chęć dostępu do materiałów w języku angielskim. 
 

 
 
Następnie w zakładce Materiały wybrać język angielski. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
MATERIAŁY PAPIEROWE 
 
Ilość plakatów i ulotek w pakiecie maratonowym jest uzależniona od liczby deklarowanych 
uczestników/czek Twojego maratonu, którą podajesz w formularzu rejestracyjnym. 
 
Wysyłkę materiałów papierowych rozpoczniemy w listopadzie, plakaty i ulotki będą 
wysyłane do wyczerpania zapasów. 
 
Dodatkowo, podczas Maratonu potrzebne Ci będą: papier, długopisy, koperty, znaczki 
pocztowe. Pamiętaj o wydrukowaniu odpowiedniej ilości opisów sytuacji osób, w obronie 
których będziemy pisać – każdy w kilku egzemplarzach. 

 
 
III. RAPORTOWANIE LICZBY LISTÓW/ANKIETA EWALUACYJNA 
 
Po zakończeniu swojego Maratonu, poinformuj nas o liczbie napisanych listów. Prosimy o 
raportowanie do 15 grudnia do godz. 16:00. 

• kliknij w swój unikatowy link, który otrzymałaś/eś po zarejestrowaniu miejsca 
(link został przesłany również na Twój adres email).  

• przejdź do zakładki Raportowanie wpisz liczbę listów i kliknij „Zapisz”. 
 

 
 
W zakładce „Raportowanie” będzie dostępna również ankieta ewaluacyjna. O ankiecie 
poinformujemy Cię mailowo. Po jej wypełnieniu otrzymasz zaświadczenie i podziękowanie 
za organizację Maratonu. Ankieta będzie aktywna do końca grudnia. 

 
 



KONTAKT Z BIUREM 
Organizacja Maratonu Pisania Listów jest dla 
pracowniczek i pracowników biura AI dużym 
wyzwaniem logistycznym i komunikacyjnym. Cieszymy 
się ze współpracy z każdym miejscem maratonowym :-)  
Mamy nadzieję, że obecny system rejestracji ułatwi 
organizację Twojego Maratonu i naszą współpracę. 
Poniżej przypominamy o kilku ważnych aspektach w 
naszej wzajemnej komunikacji. 
 
PRZED MARATONEM 
 

• Pamiętaj o zarejestrowaniu swojego miejsca 
maratonowego! Po zarejestrowaniu miejsca otrzymasz mail z potwierdzeniem i 
unikatowy link do profilu Twojego miejsca maratonowego.  

• W każdej chwili (dzięki linkowi) masz dostęp do danych Twojego miejsca i materiałów 
elektronicznych. 

• Materiały papierowe wyślemy najszybciej, jak to możliwe. Pakiety będą wysyłane do 
wyczerpania materiałów. 

 
 
W TRAKCIE MARATONU 
 

• Publikuj wszystkie ciekawe informacje, zdjęcia i filmiki z Twojego Maratonu na FB czy 
Instagramie; możesz przesłać je również na adres maraton@amnesty.org.pl  
 

 
PO MARATONIE 
 

• Po zakończeniu swojego maratonu, poinformuj nas o liczbie napisanych listów. 

Prosimy o raportowanie do 15 grudnia do godz. 16:00. 
• Do końca grudnia w zakładce „Raportowanie” będzie dostępna ankieta ewaluacyjna. 

O ankiecie poinformujemy Cię mailowo. Po jej wypełnieniu otrzymasz zaświadczenie 
oraz podziękowania w wersji elektronicznej, również dla osób i instytucji, z którymi 
tworzyłeś/aś wydarzenie. Zaświadczenia, przygotowane na podstawie ankiet 
ewaluacyjnych, wyślemy drogą mailową do końca lutego. 

 
Daj nam znać, jeżeli otrzymasz odpowiedź od władz kraju, do którego pisałeś/łaś, na 
adres maraton@amnesty.org.pl. Jeśli masz pytania dotyczące organizacji maratonu, na 
które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w podręczniku, prosimy o kontakt na adres email 
maraton@amnesty.org.pl.  
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