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Regulamin projektu  

VI OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW  

„Sprintem do maratonu” 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Regulamin projektu VI OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW 

„Sprintem do maratonu” (dalej również jako „Projekt”) 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. Uczestnikiem Projektu jest każde przedszkole działające na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, które spełni warunki, o których mowa w pkt. 5 i 7 poniżej.  

 

3. VI 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. 

 

4. Imprezę biegową w ramach Projektu należy przeprowadzić w terminie 28 września –

17 października 2020 r. 

 

5. Aby wziąć udział w Projekcie, należy: 

5.1. Przeprowadzić we własnym zakresie imprezę spacerową/biegową w jednej 

wybranej ze wskazanych poniżej opcji: 

a. Impreza biegowa zorganizowana i przeprowadzona przez dane 

przedszkole w terminie 28 września – 17 października 2020 r. Miejsce  
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i dokładny termin dowolnie wybrane przez nauczyciela. Start wspólny dla 

wszystkich uczestników imprezy z danego przedszkola. Technika dowolna 

(bieg, marszobieg). Dystans dowolny.  

b. Impreza biegowa/spacerowa zorganizowana i przeprowadzona 

indywidualnie przez rodziców: Rodzice w wolnym czasie w terminie 28 

września – 17 października 2020 r. zabiorą swojego przedszkolaka i jego 

rodzeństwo/dziadków na wspólny spacer/bieg pod hasłem BIEGA NASZA 

POLSKA CAŁA. Technika dowolna. Dystans dowolny. 

5.1.1. Zachęcamy również do skorzystania z naszych propozycji zabaw  

i ćwiczeń opublikowanych w archiwalnych numerach miesięcznika, 

jak i w bieżącym wydaniu BLIŻEJ PRZEDSZKOLA: Niech ten 

czas trzech tygodni będzie skupiony na kształtowaniu zdrowego stylu 

życia; zachęceniu do aktywności fizycznej, ruchu na świeżym 

powietrzu. Ćwiczcie każdego dnia np. rano przed śniadaniem, 

zorganizujcie dzień i przygotujcie zdrowe smakołyki, przeprowadźcie 

pogadankę na temat wpływu aktywności na zdrowie i rozwój 

człowieka. Porozmawiajcie o dyscyplinach sportowych, zorganizujcie 

quiz wiedzy o sporcie. Nie ograniczamy w żaden sposób inwencji 

twórczej nauczycieli. 

5.1.2. Z uwagi na to, że VI edycja została przeniesiona z wiosennego terminu  

z powodu wybuchu pandemii, Organizator prosi o przestrzeganie 

wszystkich zaleceń w przypadku organizacji tradycyjnych zawodów 

biegowych w przedszkolu/miejscu zamieszkania, w tym zwłaszcza 

wybór miejsc bezpiecznych do przeprowadzenia imprezy – boisk 

szkolnych, stadionów, parków, hal sportowych. 

5.1.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i warunki 

organizacji imprezy, o której mowa w pkt. 5.1 niniejszego regulaminu, 

w tym w szczególności za przestrzeganie przez uczestników imprezy 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-
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CoV-2 w Polsce. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 

przedszkole organizujące tę imprezę. 

 

5.2. Uzupełnić licznik na stronie Projektu: https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-

maratonu tj. w przypadku wyboru opcji a., o której mowa w pkt. 5.1. powyżej: 

podać liczbę uczestników imprezy (liczbę osób biorących udział w biegu) i łączny 

dystans przebyty przez nich w ramach w/w imprezy; w przypadku wyboru opcji 

b., o której mowa w pkt. 5.1. powyżej: podać liczbę uczestników imprezy (liczbę 

osób biorących udział w biegu/spacerze) i łączny dystans przez nich przebyty, tj. 

sumę dystansów pokonanych przez poszczególne uczestniczące w imprezie 

rodziny. W przypadku realizacji wyłącznie zajęć proponowanych w pkt. 5.1.1. 

powyżej (bez organizacji biegów/spacerów), nie jest obowiązkowe wypełnianie 

pola „dystans” w liczniku.  

5.2.1. Uzupełnienie licznika umożliwi Uczestnikowi Projektu pobranie 

Certyfikatu zaświadczającego udział w Projekcie (w PDF – do 

samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania). 

5.2.2. Licznik na stronie, o której mowa w pkt. 5.2. powyżej, będzie aktywny 

od 28 września 2020 r. od godziny 12:00 do 19 października 2020 r. do 

godziny 12:00 w zakładce O WYDARZENIU. 

5.2.3. Aby wpisać liczbę uczestników imprezy i łączny dystans, należy 

zalogować się na swoim koncie na stronie blizejprzedszkola.pl.  

Z jednego konta można tylko raz uzupełnić licznik. 

 

6. Organizator odpowiada jedynie za udostępnienie materiałów potrzebnych do oprawy 

imprezy, o której mowa w pkt. 5.1. powyżej, tzn. udostępnia nieodpłatnie do 

samodzielnego wydruku dyplomy, medale, numery startowe i inne materiały pomocne  

w oprawie w/w imprezy. 

 

7. Uczestnik Projektu nie musi wypełniać zgłoszenia udziału w Projekcie. Jedyną 

formalnością jest: 

https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu
https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu
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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, o którym mowa w pkt. 5.2. powyżej, w sposób tam 

wskazany – w celu pobrania Certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie.  

 

8. Organizator będzie również przeprowadzać konkursy związane z Projektem:  

 

a) konkurs na najlepszą relację z organizacji wydarzenia SPRINTEM DO 

MARATONU – konkurs zostanie ogłoszony 28 września 2020 r. na stronie 

facebookowej Organizatora www.facebook.com/blizejprzedszkola,  

b) konkurs dla rodziców – na najlepsze zdjęcie z podjętych aktywności. Konkurs 

zostanie ogłoszony 28 września 2020 r. na koncie Instagram Organizatora 

https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/?hl=pl.  

 

Szczegóły konkursów zostaną określone w odrębnych regulaminach. 

 

II. Opłaty. 

 

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

rejestracyjnych.  

 

2. Uczestnik Projektu 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 blizejprzedszkola.pl. Założenie i prowadzenie konta na blizejprzedszkola.pl 

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

http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/?hl=pl


  
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  

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

3. Możliwość pobrania bezpłatnych materiałów, w tym również Certyfikatów, wygasa  

z dniem 19 października 2020 r., godz. 12:01.  

 

4. Organizator proponuje na stronie Projektu wskazanej w ust. I. pkt. 5.2. niniejszego 

regulaminu również inne materiały, np. profesjonalny wzór medalu zaprojektowany 

przez MCC MEDALE, producenta medali sportowych. Istnieje możliwość 

zamówienia profesjonalnych medali (dla chętnych, dodatkowo płatne). Zamówienia 

można składać mailowo na adres: f.filewski@mccmedale.pl. Aby móc otrzymać 

medale przed 28 września, zamówienie należy złożyć najpóźniej do 4 września. 

Szczegółowe informacje, cennik oraz realizacja zamówień pozostaje po stronie MCC 

MEDALE. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień,  

o których mowa w niniejszym punkcie. Wyłączną odpowiedzialność za powyższe 

ponosi MCC Bartłomiej Pakuła z siedzibą przy ul. Śląskiej 48 w Łodzi (93-155), NIP: 

7272793277. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2020  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   

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin
mailto:f.filewski@mccmedale.pl
https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu/regulamin
https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu/regulamin

