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Regulamin projektu „Koncertowy DOBRY gest”

I.

Zasady ogólne

1. Regulamin projektu „Koncertowy DOBRY gest” 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. „Koncertowy DOBRY gest” to bliżejprzedszkolny projekt edukacyjny dla przedszkoli
(oraz innych placówek), w ramach którego Organizator zachęca do organizowania
dowolnej pomocy charytatywnej podczas wydarzeń organizowanych w placówce
(koncert, teatrzyk, festyn, występy, wspólna zabawa).

3. Cele Projektu:


zjednoczenie całego Bliżejprzedszkolnego otoczenia we wspólnym
pomaganiu,



pokazanie dzieciom wartości pomagania,



angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach
podejmowania wspólnych inicjatyw.

4. Projekt „Koncertowy DOBRY gest” nie ma przewidzianej daty zakończenia.
Organizator zachęca do przyłączenia się do Projektu w dowolnym momencie.
5. Aby wziąć udział w Projekcie, należy:
a) Wybrać dowolny cel charytatywny, który placówka chce wesprzeć, np.:
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Wsparcie materialnie (odzież dla potrzebujących / zabawki do domów dziecka
/ karma do schronisk…)



Zbiórka pieniędzy (na konkretny cel, fundację, stowarzyszenie, wsparcie
konkretnej zbiórki…)



Zaangażowanie się w konkretne programy pomocowe (np. Szlachetna Paczka,
Akademia Przyszłości…)



Wymyślenie własnego sposobu na pomaganie np. kiermasz, loteria, aukcja…

b) Przygotować zajęcia / przedstawienie / koncert / festyn / wspólną aktywność z dziećmi
z przedszkola/żłobka i zorganizować swój własny „Koncertowy DOBRY gest”,
podczas którego wsparty zostanie wybrany cel charytatywny. Podczas wydarzenia
należy skorzystać z dowolnego materiału z miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
lub publikacji Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA (piosenki / inscenizacje /
teatrzyki / pomysły na zabawy… www.blizejprzedszkola.pl/sklep). Pomocne mogą
być również:


Piosenki na każdą porę roku: https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/piosenki-nakazda-pore



Piosenki z płyty CD „Bliżejprzedszkola pięciolinia” (dołączanej do miesięcznika):
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/plyta-cd

c) Stworzyć relację z wydarzenia i podzielić się nią na facebookowej grupie BLIŻEJ
Nauczyciela Przedszkola – Przedszkolaka – Ciebie:
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
d) Wpisać placówkę do licznika na stronie Projektu:
https://blizejprzedszkola.pl/koncertowy-dobry-gest/o-koncercie, podając:


nazwę placówki



cel charytatywny, który został wsparty



ilość uczestników



wartość zorganizowanej pomocy



link do relacji zamieszczonej na grupie.
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Po uzupełnieniu licznika, Uczestnik uzyskuje dostęp do certyfikatu potwierdzającego
udział w projekcie (w wersji elektronicznej – do samodzielnego wydrukowania).
6. Uczestnik nie musi wypełniać zgłoszenia udziału w Projekcie. Jedyną formalnością
jest:
a) założenie konta na blizejprzedszkola.pl w celu pobrania certyfikatu
potwierdzającego udział w Projekcie;
b) zamieszczenie relacji na facebookowej grupie Organizatora – w celu pobrania
certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie. Certyfikat można pobrać poprzez
wypełnienie licznika dostępnego na stronie Projektu.
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. Certyfikat potwierdzający udział w Projekcie został przygotowany do bezpłatnego
pobrania z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. I ppkt. 6 powyżej.
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3. Podczas realizacji Projektu (podczas organizacji koncertu / przedstawienia / festynu)
konieczne jest skorzystanie z dowolnej publikacji / scenariusza / piosenki
Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
3.1. W związku z powyższym, udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla
Uczestników, którzy posiadają dowolne materiały Wydawnictwa BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA, z których skorzystają podczas organizacji Projektu.
3.2. Uczestnicy, którzy chcieliby wziąć udział w Projekcie, a nie posiadają żadnych
materiałów Organizatora, mogą:


Złożyć zamówienie na prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA:
www.blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate



Zakupić dowolnie wybraną publikację Wydawnictwa BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA: www.blizejprzedszkola.pl/sklep



Skorzystać z bazy scenariuszy zajęć do pobrania na stronie:
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/scenariusze-zajec-i-artykuly
i/lub plików muzycznych:
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/piosenki-na-kazda-pore
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/plyta-cd

Pliki dostępne są do pobrania za pomocą kodów sms / pobrań przyznawanych
posiadaczom miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA / a niektóre z nich są dostępne
całkowicie bezpłatnie. Aby pobierać pliki, należy być zalogowanym użytkownikiem
strony www.blizejprzedszkola.pl.
3.3. Jeśli Uczestnik będzie chciał skorzystać z którejś z propozycji opisanych w ppkt.
3.2. powyżej, obowiązywać go będą również odrębne regulaminy (regulamin
prenumeraty, regulamin sklepu lub regulamin strony blizejprzedszkola.pl) – są one
dostępne na wyżej wymienionych stronach. Informacja o cenie każdej publikacji/pliku
znajduje się przy danym produkcie.
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III.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do Organizatora na
adres konkurs@blizejprzedszkola.pl (w tytule maila wpisując: Projekt Koncertowy DOBRY
gest – reklamacja).

IV.

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

V.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2019 r. i jest ważny do odwołania.
2. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/koncertowy-dobrygest/regulamin
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Załącznik nr 1. Projekt „Koncertowy DOBRY gest”
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 „Koncertowy DOBRY gest” którego organizatorem jest wydawca
miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Zdjęcia i/lub film posłużą jako relacja z realizacji
projektu i zostaną opublikowane na grupie facebookowej wydawcy:
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/. Wybrane relacje mogą zostać także
opublikowane na stronie projektu: https://blizejprzedszkola.pl/koncertowy-dobry-gest/galeriei-relacje oraz facebookowej stronie: www.facebook.com/blizejprzedszkola. Wydawcą
miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437
Kraków.
………………………………………………………
Podpis
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