Bliżej Dziecka
Mamo! Tato!
Weź,

przeczytaj,

podziel się z innymi,

wykorzystaj w codziennym życiu!
Skorzystaj z gotowych materiałów opracowanych przez specjalistów
– praktyków. W każdym miesiącu czeka na Ciebie nowy artykuł
przedrukowany z miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

Nurtuje Cię jakiś problem, na temat którego chciał(a)byś poczytać?
Potrzebujesz kopii któregoś z artykułów?
Jeśli tak, poinformuj o tym osobę odpowiedzialną za akcję Bliżej Dziecka.
W naszej placówce jest to _____________________

Pomysłodawca ogólnopolskiej akcji Bliżej Dziecka – Łukasz Kiełbasa

Regulamin akcji Bliżej Dziecka
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może
– pomóż.”
Janusz Korczak
1. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Łukasz Kiełbasa – nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Małych Odkrywców w Piaskach. Patronat nad akcją
objęło wydawnictwo Bliżej Przedszkola.
2. Akcja kierowana jest do nauczycieli, którzy chcieliby w swoich przedszkolach
utworzyć miejsce, z którego rodzice będą mogli zabrać do domu wybrany artykuł
przedrukowany z miesięcznika Bliżej Przedszkola.
3. W przedszkolach, szkołach wyznaczamy miejsce, z którego rodzic będzie mógł wziąć
skserowany tekst dotyczący wychowania dziecka. W widocznym miejscu umieszczamy
plakat akcji dostępny w plikach do pobrania na grupie Bliżej Nauczyciela Przedszkola
- Przedszkolaka - Ciebie i pojemnik na teksty.
4. Teksty dostępne dla rodziców są przedrukiem z miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Wydawca miesięcznika wyraża zgodę na bezpłatne ich kserowanie z papierowego
wydania lub drukowanie ze strony blizejprzedszkola.pl poprzez zalogowanie się jako
prenumerator i pobrania materiałów za pomocą dostępnych pobrań lub ich zakup, bez
uprzedniego zapytania o zgodę na ich kopiowanie. Teksty można powielać tylko na
potrzeby przeprowadzenia tej akcji.
5. Nauczyciel sam decyduje o tym, jaki tekst dla rodziców będzie dostępny w danym
miesiącu. Wydawnictwo nie będzie przygotowywało tekstów specjalnie dedykowanych
akcji. Obowiązuje zasada jeden tekst na jeden miesiąc. Wyboru tekstów dokonujemy
z bieżących lub archiwalnych numerów miesięcznika Bliżej Przedszkola. Teksty
kserujemy własnym sumptem.
6. W przypadku chęci umieszczenia w kąciku tekstów z innych publikacji/książek Bliżej
Przedszkola należy wystąpić do wydawnictwa z prośbą o zgodę na przedruk
(wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl) podając nazwę publikacji i zakres, który chcemy
wykorzystać.
7. W przypadku chęci umieszczenia w kąciku tekstów z innych wydawnictw niż Bliżej
Przedszkola należy wystąpić do danego wydawnictwa z prośbą o zgodę na przedruk.
8. Organizator nie przewiduje certyfikatów za udział w akcji.
9. Akcja nie ma ram czasowych.
10. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez jej uczestnika niniejszego
Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji.

