
  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

Regulamin projektu „Ekokulturalne przedszkole” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin projektu „Ekokulturalne przedszkole” 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. „Ekokulturalne przedszkole” to projekt ekologiczny dla przedszkoli (dalej zwany 

także „Projektem”), którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia 

konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury 

wśród przedszkolaków.  

 

3. Cele Projektu: 

• poszerzanie świadomości ekologicznej;  

• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;  

• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;  

• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;  

• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;   

• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego 

konsumenta;  

• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

4. Projekt „Ekokulturalne przedszkole” realizowany będzie w terminie od 1 września 

2021 roku do 1 czerwca 2022 roku. Do Projektu można dołączyć w dowolnym 

momencie.  
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5. Jak wziąć udział w Projekcie:  

 

a) Nauczyciel realizuje z przedszkolakami zaproponowane przez Organizatora 

ekowyzwania. Zaplanowaliśmy jedno ekowyzwanie na miesiąc (od września do 

maja). Przez cały rok będziemy je publikować w miesięczniku BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA oraz w zakładce Materiały pomocnicze na stronie projektu. Można 

wziąć udział w jednym, kilku lub wszystkich ekowyzwaniach.  

b) Po zrealizowaniu danego ekowyzwania, Uczestnik umieszcza relację na grupie 

facebookowej Organizatora: https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/. 

Relacja powinna zawierać hashtag #ekokulturalneprzedszkole, #ekowyzwanie.  

 

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: 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/ – 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 Organizatora). Aby otrzymać dziewięć certyfikatów – po 

jednym z każdego ekowyzwania – Uczestnik powinien umieścić na grupie 

Organizatora dziewięć relacji (po jednej z każdego ekowyzwania) oraz uzupełnić 

dziewięć liczników na stronie Projektu w zakładce Pobierz certyfikat. Uczestnik 

sam decyduje, czy chce wziąć udział we wszystkich ekowyzwaniach, czy 

wybranych. Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie ekowyzwania i wypełnią 

dziewięć liczników, mają możliwość pobrania dodatkowego, dziesiątego 

certyfikatu, stanowiącego tytuł „Ekokulturalnego przedszkola”. Certyfikaty będą 

dostępne zgodnie z harmonogramem podanym na stronie projektu w zakładce 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
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Pobierz certyfikat.   

 

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 umieszcza treści ekowyzwań bezpłatnie na stronie projektu.  

 

3. Organizator będzie również 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 kodów 

sms lub pobrań przyznawanych posiadaczom miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. 

3.1. 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.  

 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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III. Konkurs na najciekawszą relację z realizacji projektu „Ekokulturalne 

przedszkole”  

 

1. Spośród relacji, które Uczestnicy opublikują na grupie facebookowej Organizatora, 

Organizator wybierze min. dziesięć najciekawszych – oceniając ogólne wrażenie, a 

także zwracając uwagę na ponadprzeciętne zaangażowanie w Projekt oraz współpracę  

z rodzicami/innymi placówkami/społecznością lokalną (dalej również jako 

„Konkurs”).  

 

2. Konkurs trwa do zakończenia Projektu, tj. do 1 czerwca 2022 r.  

 

3. Autorzy najciekawszych relacji zostaną nagrodzeni książką-niespodzianką.  

 

3.1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 15 czerwca 2022 r. na stronie Projektu  

w zakładce Konkursy i nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie na 

adres mailowy Organizatora (konkurs@blizejprzedszkola.pl – w tytule maila 

wpisując: Projekt Ekokulturalne przedszkole – nagroda) adresu do wysyłki nagrody 

(po ogłoszeniu wyników). 

 

3.2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska jako zwycięzcy nagrody w komunikatach Organizatora na stronie 

Projektu oraz www.facebook.com/blizejprzedszkola, 

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

 

3.3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą, na adres wskazany w sposób 

określony w pkt. III ppkt. 3.1. powyżej – koszt wysyłki ponosi Organizator. Nie ma 

możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku otrzymania wraz z nagrodą 

potwierdzenia otrzymania nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do podpisania  

i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora na swój koszt. 

Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych. 

mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
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4. Dane osobowe uczestników Konkursu. 

4.1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do 

wysyłki nagrody. 

 

4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

 

4.3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

 

4.4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

 

4.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

przeprowadzić Konkursu, wysłać Nagród i spełnić wymogów prawnych.  

 

4.6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny”: 

www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

5. Organizator przewiduje również inne konkursy, które mogą zostać ogłoszone  

w trakcie trwania Projektu na stronie https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole/konkursy-i-nagrody
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przedszkole/konkursy-i-nagrody. W przypadku ogłoszenia innego konkursu, mogą 

obowiązywać odrębne regulaminy.  

 

VI. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do Organizatora na 

adres konkurs@blizejprzedszkola.pl (w tytule maila wpisując: Projekt Ekokulturalne 

przedszkole – reklamacja).  

 

VII. Ochrona danych osobowych  

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  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 r. i jest ważny do odwołania.  

 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole.  

 

 

  

https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole/konkursy-i-nagrody
mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
http://www.blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole
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Załącznik nr 1. Projekt „Ekokulturalne przedszkole”   

 

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 „Ekokulturalne przedszkole”, 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/

