01 września 2017 r.

REGULAMIN PROGRAMU
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Edycja 2017/2018
1. DEFINICJE:
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
a. Regulamin – niniejszy Regulamin programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, określający
zasady prowadzenia programu.
b. Organizator – Organizatorem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest „MGD"-GMW
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice.
c. Program – Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” prowadzony przez „MGD"-GMW Sp. z
o.o. Sp. k. na zasadach określonych w Regulaminie, przez czas określony od dnia
22.10.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.
d. Przedszkole – W programie mogą brać udział przedszkola z całej Polski. Jedno przedszkole
może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do programu.
e. Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - tytuł przyznawany przedszkolom, które spełnią
kryteria zawarte w Regulaminie. Tytuł przyznawany jest na 1 rok. Tytuł potwierdzony jest
Certyfikatem, który przedszkole otrzymuje wraz z materiałami edukacyjnymi.
2. CELE PROGRAMU:
a. Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli
przedszkolnych.
b. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury.
c. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
3. CZAS TRWANIA PROGRAMU:
Program trwa od 22 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
4. ZASADY PROGRAMU:
A. PRZEDMIOT PROGRAMU:
a. Nauczyciele w przedszkolach przeprowadzają zajęcia o tematyce przyrodniczej w oparciu
o bezpłatne materiały edukacyjne przesłane przez Organizatorów Programu i dostępne
do pobrania na stronie www.przyjacielenatury.pl. Wszystkie potrzebne materiały do
realizacji programu zostaną przekazane przedszkolom przez Organizatora.
b. Szczegółowe zasady programu oraz spis działań do realizacji w przedszkolach, znajduje
się na stronie www.przyjacielenatury.pl.
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c. Przedszkola mogą przygotować dokumentację programu tzw. Raport, opisując
przeprowadzone działania oraz przesyłając zdjęcia. Raport w wersji elektronicznej można
przesłać po zakończeniu Programu na adres przyjacielenatury@kubus.pl. Raport nie jest
obowiązkowy.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU:
a. Zgłoszenie do programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego przez Dyrektora przedszkola lub wskazanego przez niego
nauczyciela i wysłanie go bezpośrednio ze strony programu. Formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.przyjacielenatury.pl
b. Zgłoszenie do udziału w programie może odbyć się na podstawie zgłoszenia
telefonicznego przyjętego przez koordynatora programu lub upoważnioną przez
Organizatora firmę.
c. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 30 października 2017 roku.
C. REALIZACJA PROGRAMU:
a. Zgłoszone do programu przedszkole otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały
edukacyjne „Kubusiowi Przyjaciele Natury:
 Książeczki dla dzieci,
 Płytę CD z Folderem dla nauczyciela i dodatkowymi materiałami,
 Certyfikat, potwierdzający Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Jest to jedyna przesyłka, którą otrzymuje przedszkole od Organizatorów w trakcie trwania
programu.
b.
c.
d.
e.

Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują Program.
Materiały przeznaczone dla dzieci nauczyciele przekazują przedszkolakom.
Obowiązkowo przedszkole realizuje 4 otrzymane scenariusze.
Dodatkowo, przedszkola mogą zrealizować inne proponowane działania, których lista
znajduje się na stronie www.przyjacielenatury.pl

D. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
f.

Przedszkolom, które przeprowadziły zajęcia w oparciu o przesłane materiały edukacyjne
przyznany zostaje certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Certyfikat wysyłany jest razem
z materiałami edukacyjnymi na początku Programu. Przedszkole ma prawo posługiwać się
tytułem przyznanym na podstawie Certyfikatu tylko i wyłącznie po zrealizowaniu Programu
według założeń przewidzianych w Regulaminie.
g. Raport z przeprowadzonych działań nie jest obowiązkowy. Jeżeli przedszkole przygotuje
Raport, może go przesłać w wersji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres:
przyjacielenatury@kubus.pl do 30.06.2018 r.
h. Wraz z przesłaniem Raportu, a zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej należy przesłać również
oświadczenie rodziców lub innego prawnego opiekuna każdego dziecka biorącego udział w
programie, stanowiące załącznik nr 1 (oświadczenie indywidualne) lub załącznik nr 2
(oświadczenie zbiorowe) do Regulaminu. Dokument ten jest jednoznaczny z wyrażeniem
zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział danego dziecka w programie i zgodę
na przetwarzanie danych osobowych tego dziecka.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:




Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania (nie zwrócenia uczestnikom) Raportów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Raportów do celów promocji programu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad realizacji programu lub jego odwołania
w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
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Nagrody w programie stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu
Cywilnego. Organizator nabywa własność nadesłanych Raportów, a także ma prawo
korzystania z autorskich praw majątkowych do tych prac, bez ograniczeń terytorialnych,
na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
audiowizualną, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych,
materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach,
materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w
punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.



Uczestnicy programu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Raportów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres:

kontakt@przyjacielenatury.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 33 870 84 55.
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………………………………….
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka –
………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
- w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz na przetwarzanie przesłanych danych
osobowych mojego dziecka przez firmę „MGD"-GMW Sp. z o.o. Sp. k, organizatora programu,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.
926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych przy realizacji ww. programu oraz wszelkich działaniach
promocyjnych podjętych przez Organizatora, mających na celu popularyzację programu, w tym
rozpowszechniania

zdjęć

zawierających

wizerunek

dziecka

na

stronie

internetowej

wwwl.przyjacielenatury.pl oraz we wszelkich innych materiałach promocyjnych i reklamowych,
opracowanych przez Organizatora.
Oświadczam, że dane dziecka podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym
mi prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

…………………………………

…………………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis rodzica lub opiekuna
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Załącznik nr 2
Nazwa przedszkola ………………………………………………………………………....................................
Ulica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy…………………………………………………………………………………...................................
Miejscowość…………………………………………………………………………………………………………………………….
Województwo…………………………………………………………………………………...................................

OŚWIADCZENIE (rodzica/opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz na
przetwarzanie przesłanych danych osobowych mojego dziecka przez firmę „MGD"-GMW Sp. z o.o.
Sp. k, organizatora programu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)" dla potrzeb niezbędnych przy realizacji ww. programu
oraz wszelkich działaniach promocyjnych podjętych przez Organizatora, mających na celu
popularyzację programu, w tym rozpowszechniania zdjęć zawierających wizerunek dziecka na
stronie internetowej wwwl.przyjacielenatury.pl oraz we wszelkich innych materiałach promocyjnych
i reklamowych, opracowanych przez Organizatora. Oświadczam, że dane dziecka podałem
dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania lub usunięcia.
Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko rodzica

podpis rodzica

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………………..
Podpis nauczyciela
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