2 września 2019 r.
REGULAMIN PROGRAMU
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Edycja 2019/2020
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 MWS 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 MWS Sp. z o.o. Sp.k.
na zasadach określonych w Regulaminie, przez czas określony od dnia 02.09.2019 r. do dnia
30.06.2020 r.
d. Przedszkole – W programie mogą brać udział przedszkola i oddziały przedszkolne z całej Polski.
Jedno przedszkole może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do programu.
e. Szkoła podstawowa – W programie mogą brać udział szkoły podstawowe (klasy I-III) z całej Polski.
f. Certyfikat/Tytuł

„Kubusiowi

Przyjaciele

Natury”

–

tytuł

przyznawany

placówkom

uczestniczącym w programie, które spełnią kryteria zawarte w Regulaminie. Tytuł przyznawany
jest na 1 rok. Tytuł potwierdzony jest Certyfikatem, który placówka otrzymuje wraz z materiałami
edukacyjnymi.
2. CELE PROGRAMU:
a. Popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.
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b. Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.
c. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
d. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
3. CZAS TRWANIA PROGRAMU:
Program trwa od 02 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
4. ZASADY PROGRAMU:
A. PRZEDMIOT PROGRAMU:
a. Nauczyciele w przedszkolach przeprowadzają zajęcia o tematyce przyrodniczej w oparciu o
bezpłatne materiały edukacyjne przesłane w wersji drukowanej przez Organizatora
Programu i dostępne do pobrania na stronie www.przyjacielenatury.pl. Wszystkie potrzebne
materiały do realizacji programu zostaną przekazane przedszkolom przez Organizatora.
b. Nauczyciele w szkołach podstawowych (klasy I-III) przeprowadzają zajęcia o tematyce
przyrodniczej w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne przesłane drogą mailową w
formie elektronicznej przez Organizatora Programu i dostępne do pobrania na stronie
www.przyjacielenatury.pl. Wszystkie potrzebne materiały do realizacji programu zostaną
przekazane szkołom przez Organizatora.
c. Szczegółowe zasady programu oraz spis działań do realizacji w przedszkolach i szkołach,
znajduje się na stronie www.przyjacielenatury.pl.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU:
a. Zgłoszenie do programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego przez Dyrektora przedszkola albo szkoły 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 31 października 2019 roku.
C. REALIZACJA PROGRAMU:
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a. Zgłoszone do programu przedszkole otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały
edukacyjne w formie drukowanej „Kubusiowi Przyjaciele Natury:


Folder dla nauczyciela ze scenariuszami i kartami pracy, stempel z tuszem



Kartę sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” dla każdego dziecka,



Certyfikat, potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Jest to jedyna przesyłka, którą otrzymuje przedszkole od Organizatora w trakcie trwania
programu.
b. Zgłoszona do programu szkoła podstawowa otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały
edukacyjne w formie elektronicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury:


Folder dla nauczyciela ze scenariuszami i kartami pracy,



Dzienniczek „Kubusiowego Przyjaciela Natury” dla każdego dziecka,



Certyfikat, potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

c. Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują Program.
d. Materiały przeznaczone dla dzieci nauczyciele przekazują uczniom.
e. Obowiązkowo placówka zgłoszona do Programu realizuje 6 otrzymanych scenariuszy.
D. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

f. Przedszkolom, które przeprowadziły zajęcia w oparciu o przesłane materiały edukacyjne
przyznany zostaje certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Certyfikat wysyłany jest w formie
drukowanej 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. Szkołom podstawowym, które przeprowadziły zajęcia w oparciu o przesłane materiały
edukacyjne przyznany zostaje certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Certyfikat wysyłany jest
w formie elektronicznej 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.
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E. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator informuje, że dla celów zgłoszenia i przeprowadzenia Programu przetwarzane są dane
osobowe reprezentantów i/lub nauczycieli Przedszkola lub Szkoły Podstawowej. Zasady przetwarzania
danych osobowych wskazane są w poniższej Klauzuli informacyjnej. Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia
do Programu przekazała Organizatorowi dane osobowe innych osób (np. nauczycieli koordynujących),
osoba ta zobowiązana jest do przekazania tym osobom poniższej Klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania ich danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 lub „RODO”) w związku z dokonaniem zgłoszenia do
Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dalej „Program”, pragniemy Państwa poinformować, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517 dalej
„Administrator”; dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@przyjacielenatury.pl.
2) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych, adres do korespondencji: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, e-mail:
iodpr@maspex.com.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu oraz prowadzenia
korespondencji w odniesieniu do obecnej oraz przyszłych edycji Programu tj. na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń a
także w celu obrony przed takimi roszczeniami – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla Administratora do zrealizowania
celu wskazanego w pkt. 3) i/lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
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osobowych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub przez okres równy terminowi
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
a) Dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z grupy Administratora, podmiotów
świadczących usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych i/lub
serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe, jak również podmiotów świadczących
usługi marketingu oraz podmiotom wspierającym Administratora w dochodzeniu ewentualnych
roszczeń, w szczególności: kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, brokerom
ubezpieczeniowym.
5) Jeśli nie przekazaliście Państwo danych osobowych bezpośrednio Administratorowi,
Administrator otrzymał je od reprezentanta szkoły, który podał je w związku z dokonaniem
zgłoszenia do Programu; zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa szkoły w Programie.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych
osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania
przeniesienia danych osobowych.
10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją.
11) Żądanie realizacji w/w praw mogą Państwo zgłosić na adres e-mail lub na adres do
korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt. 2.
12) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych
do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad realizacji Programu lub jego odwołania w
przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, jak również do wprowadzania zmian
w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu
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powiadomienia o nich uczestników Programu, co następuje poprzez przesłanie do nich
stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian na
stronie internetowej Programu.


Organizator zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione w związku z realizacją Programu są
przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Zabronione jest dokonywanie
samodzielnych modyfikacji materiałów.



Program musi zostać przeprowadzony w zgodzie z materiałami udostępnionymi przez
Organizatora.



Materiały udostępnione przez Organizatora mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Programu. Nie jest dozwolone wykorzystywanie materiałów w innych celach.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres:
kontakt@przyjacielenatury.pl
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 33 870 84 55.

6

