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Regulamin projektu  

V OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW  

„Sprintem do maratonu” 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Regulamin projektu V OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW 

„Sprintem do maratonu” 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. V OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW „Sprintem do maratonu” 

to projekt zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia imprezy biegowej  

w przedszkolu. Celem projektu jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz 

upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. 

 

3. Imprezę biegową w ramach projektu należy przeprowadzić w terminie 6-24 maja 2019 

r. 

 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy: 

a) Przeprowadzić we własnym zakresie imprezę biegową w terminie 6-24 maja 2019 r. 

Miejsce i dokładny termin dowolnie wybrane przez nauczyciela. Zachęcamy do 

wyboru miejsc bezpiecznych – boiska szkolne, stadiony, parki, hale sportowe. Start 

wspólny. Technika dowolna (bieg, marszobieg). Dystans dowolny.  

b) Uzupełnić licznik na stronie projektu tj. podać liczbę uczestników i łączny dystans. 

Uzupełnienie licznika umożliwi Uczestnikowi pobranie Certyfikatu zaświadczającego 

udział w projekcie (w PDF – do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania). 
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Licznik na stronie będzie aktywny od 6 maja 2019 r. od godziny 12:00 do 27 maja 

2019 r. do godziny 12:00 w zakładce O WYDARZENIU. Aby wpisać liczbę 

uczestników i łączny dystans, należy zalogować się na swoim koncie na stronie 

blizejprzedszkola.pl. Z jednego konta można tylko raz uzupełnić licznik. 

 

5. Organizator odpowiada jedynie za udostępnienie materiałów potrzebnych do oprawy 

imprezy biegowej, tzn. udostępnia nieodpłatnie do samodzielnego wydruku dyplomy, 

medale, numery startowe i inne materiały pomocne w oprawie imprezy biegowej. 

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

jest: 

a) założenie konta na blizejprzedszkola.pl w celu pobrania bezpłatnych materiałów 

pomocniczych do samodzielnego wydrukowania (dyplomy, medale, numery 

startowe i inne udostępnione przez Organizatora) oraz Certyfikatu 

potwierdzającego udział w projekcie; 

b) uzupełnienie licznika na stronie projektu (podanie liczby uczestników i łącznego 

dystansu) – w celu pobrania Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.  

 

7. Organizator będzie również przeprowadzać konkursy związane z projektem. 

Szczegóły konkursów zostaną określone w odrębnych regulaminach.  

 

II. Opłaty. 

 

1. Udział w projekcie nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat 

rejestracyjnych.  

 

2. Uczestnik może bezpłatnie korzystać z materiałów pomocniczych proponowanych 

przez Organizatora na stronie projektu. Materiały przygotowane zostały do 

samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania (dyplomy, medale, numery startowe). 

Warunkiem pobrania bezpłatnych materiałów pomocniczych jest posiadanie konta na 
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blizejprzedszkola.pl. Założenie i prowadzenie konta na blizejprzedszkola.pl jest 

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

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

3. Od dnia 27 maja 2019 r. od godz. 12:01 nie będzie możliwości pobrania bezpłatnych 

materiałów, w tym również Certyfikatów.  

 

4. Organizator proponuje także inne materiały, np. plakat dołączony do miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA (do numeru 4.211/2019). Korzystanie z ww. materiałów 

może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty (jak zakup miesięcznika). Jednak 

aby wziąć udział w projekcie, Uczestnik nie musi korzystać z ww. materiałów – może 

korzystać jedynie z bezpłatnych materiałów. W przypadku chęci skorzystania  

z płatnych materiałów, Uczestnika będą obowiązywać również odrębne regulaminy 

(np. regulamin zamówienia w sklepie internetowym Organizatora). 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019 r. i jest ważny do 

odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-

maratonu/regulamin   
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