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Regulamin projektu „Dookoła Polski” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin projektu „Dookoła Polski” zatwierdzony i obowiązujący w CEBP 24.12 

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

pod nr. 0000487975, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, zwanej w niniejszym 

regulaminie także: „Organizatorem”. 

 

2. „Dookoła Polski” (zwany dalej „Projektem”) to projekt edukacyjny dla przedszkoli (w 

Projekcie mogą wziąć udział również inne placówki edukacyjne). W ramach realizacji 

Projektu Uczestnicy podejmować będą różnorodne aktywności inspirowane historią, 

legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.  

 

3. Cele Projektu: 

 propagowanie idei lokalnego patriotyzmu; 

 kształtowanie postaw patriotycznych; 

 rozbudzanie miłości do ojczyzny; 

 poszerzanie wiedzy o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach; 

 nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

 aktywizowanie środowiska przedszkolnego 

 

4. Projekt „Dookoła Polski” realizowany będzie w terminie od 1 października 2022 roku 

do 16 czerwca 2023 roku. Do Projektu można dołączyć w dowolnym momencie.  

 

5. Jak wziąć udział w Projekcie:  
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a) W każdym miesiącu (od października do maja) Organizator wskaże region (regiony) 

Polski oraz zaproponuje aktywności z nim (nimi) związane do zrealizowania z grupą 

przedszkolaków. Zadania związane z danym regionem przypisane są do miesięcy, 

jednak to Uczestnik (nauczyciel) decyduje, w którym dniu i w jakiej formie zostaną 

zrealizowane. W przypadku dołączenia do Projektu w późniejszym terminie, można 

wrócić do poprzednich regionów.   

 

b) Aby wziąć udział w Projekcie w wersji minimalnej, wystarczy podjąć się realizacji 

działań związanych z województwem, w którym znajduje się przedszkole Uczestnika 

biorącego udział w Projekcie. Zrealizowanie zadań związanych ze wszystkimi 

regionami będzie uprawniać do pobrania dodatkowego certyfikatu, o czym więcej w 

pkt. 6c). 

c) Po zrealizowaniu działań związanych z województwem, w którym znajdzie się 

przedszkole Uczestnika biorącego udział w Projekcie, Uczestnik umieszcza relację na 

grupie facebookowej Organizatora: 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/ lub na stronie internetowej 

Organizatora w dziale Społeczność: https://blizejprzedszkola.pl/spolecznosc.  

 

6. Uczestnik nie musi wypełniać zgłoszenia udziału w Projekcie. Jedyną formalnością 

jest: 

a) założenie konta na blizejprzedszkola.pl (w celu późniejszego pobrania certyfikatu 

potwierdzającego udział w Projekcie); 

b) zamieszczenie relacji na grupie facebookowej Organizatora lub stronie 

internetowej Organizatora – w celu pobrania certyfikatu potwierdzającego udział 

w Projekcie. Certyfikat można pobrać poprzez wypełnienie licznika dostępnego na 

stronie Projektu (w liczniku należy podać nazwę przedszkola, liczbę uczestników 

oraz wkleić link do relacji, uprzednio umieszczonej na grupie lub stronie 

Organizatora);  

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
https://blizejprzedszkola.pl/spolecznosc
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c) Uczestnicy, którzy zrealizują działania związane ze wszystkimi regionami i 

opublikują na grupie lub stronie internetowej Organizatora zdjęcie mapy ułożonej 

z pomocy dydaktycznych publikowanych przez Organizatora w miesięczniku 

Bliżej przedszkola lub na stronie Projektu, będą mieli możliwość pobrania 

specjalnego, dodatkowego certyfikatu. Możliwość uzupełnienia dodatkowego 

licznika w celu pobrania specjalnego certyfikatu będzie dostępna na stronie 

Projektu od 15 maja 2023 r.  

 

7. Relacja nie musi zawierać zdjęć dzieci/ich opiekunów prawnych/nauczycieli. Jeśli 

zawiera – Uczestnik, który publikuje w relacji materiały zawierające wizerunki osób, 

wraz z publikacją oświadcza, że osoby te lub ich prawni opiekunowie (w przypadku 

publikacji wizerunków dzieci) wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu 

wzięcia udziału w niniejszym Projekcie. Organizator proponuje treść zgody  

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

II. Opłaty 

 

1. Udział w Projekcie, jak również założenie i prowadzenie konta na 

blizejprzedszkola.pl, nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat 

rejestracyjnych. Pełny regulamin blizejprzedszkola.pl dostępny jest na stronie: 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin. 

 

2. Organizator będzie proponował materiały przydatne do realizacji Projektu na łamach 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, które będą również udostępniane na stronie 

Projektu w zakładce Materiały pomocnicze – do pobrania za pomocą płatnego 

przelewu lub „pobrań” przyznawanych posiadaczom miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA.  

 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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2.1. Materiały będą publikowane na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

(w numerach od 9.2022 do 5.2023). Będą to: 

 Plakat „Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Dookoła Polski” z mapą do 

uzupełnienia (w nr 9.2022); 

 propozycje aktywności związane ze wskazanym przez regionem (od 9.2022 do 

5.2023); 

 grafiki z województwami do wycięcia i przyklejenia na plakacie (ZESTAW 

POMOCY od 9.2022 do 5.2023). 

2.2. Uczestnik nie musi jednak posiadać miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, aby 

wziąć udział w Projekcie – tematy oraz elementy mapy (województwa) będą 

publikowane również w zakładce Materiały pomocnicze na stronie Projektu. Można 

zrealizować własne pomysły na działania związane z poznaniem danego regionu, a 

mapę można ułożyć z wydrukowanych i wyciętych województw także bez podstawy z 

plakatu. 

2.3. W związku z powyższym, udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla 

posiadaczy miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, jednak korzystanie z materiałów 

dodatkowych Organizatora nie jest warunkiem obowiązkowym, by wziąć udział w 

Projekcie. Uczestnicy Projektu, którzy będą chcieli ułożyć mapę w celu pobrania 

dodatkowego certyfikatu, będą musieli ponieść opłatę związaną z pobraniem plików. 

Informacja o cenie będzie umieszczona przy każdym pliku w zakładce Materiały 

pomocnicze.  

 

III. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do Organizatora 

na adres konkurs@blizejprzedszkola.pl (w tytule maila wpisując: Dookoła Polski – 

reklamacja).  

 

IV. Ochrona danych osobowych  

mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
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1. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest CEBP 24.12 sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. Więcej informacji na temat 

ochrony danych osobowych znajduje się na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 r. i jest ważny do odwołania. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/dookola-polski.  

 

 

  

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
https://blizejprzedszkola.pl/dookola-polski
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Załącznik nr 1. Projekt „Dookoła Polski”   

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) w 

imieniu własnym oraz jako opiekun prawny ……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) (skreślić niepotrzebne) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku 

mojego oraz mojego dziecka (skreślić niepotrzebne) tj. zarejestrowanie i opublikowanie zdjęć 

i/lub filmu z wizerunkiem moim oraz mojego dziecka (skreślić niepotrzebne), wykonanych 

podczas realizacji projektu „Dookoła Polski”, którego organizatorem jest wydawca 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Zdjęcia i/lub film posłużą jako relacja z realizacji 

projektu i mogą zostać opublikowane na stronach wydawcy: www.blizejprzedszkola.pl oraz 

www.facebook.com/blizejprzedszkola, https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/. 

Wydawcą miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 

3, 30-437 Kraków.  

 

……………………………………………………… 

Podpis  

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/

