
  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  fax. 12 262 50 34,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

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

Regulamin projektu  

 „Bezpieczne Wakacje” 

 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Regulamin projektu „Bezpieczne Wakacje” 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. Projekt „Bezpieczne Wakacje” to projekt zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia 

zajęć w przedszkolu przygotowujących dzieci do bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego podczas wakacji.  

 

3. Projekt trwa w dniach 8 czerwca 2017 r. – 18 sierpnia 2017 r.  

 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy: 

a) Przeprowadzić zajęcia w swoim przedszkolu (grupie przedszkolnej) w terminie od 8 

czerwca do 18 sierpnia 2017 r. na dowolnie wybrany temat wpisujący się w tematykę 

projektu; 

b) Zamieścić relację z przeprowadzonego projektu na stronie blizejprzedszkola.pl;  

c) Uzupełnić licznik na stronie projektu tj. podać nazwę przedszkola, liczbę uczestników 

projektu i wkleić link do relacji zamieszczonej na stronie blizejprzedszkola.pl. 

Uzupełnienie licznika umożliwi Uczestnikowi pobranie Certyfikatu zaświadczającego 

udział w projekcie (w PDF – do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania). 

Licznik na stronie będzie aktywny od 8.06.2017 od godziny 12:00 do 18.08.2017 do 

godziny 12:00 w zakładce O PROJEKCIE. Aby wpisać nazwę przedszkola, liczbę 
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uczestników i wkleić link do relacji, 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 pomocnych  

w przeprowadzeniu zajęć, tzn. proponuje scenariusze zajęć, na podstawie których 

można przeprowadzić zajęcia w ramach projektu i udostępnia nieodpłatnie do 

samodzielnego wydruku dyplomy dla dzieci i odznaki-medale.  

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, odznaki-medale) oraz 

Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie; 

b) Zamieszczenie relacji na stronie blizejprzedszkola.pl. Aby dodać relację, należy: 

- Być zalogowanym użytkownikiem serwisu blizejprzedszkola.pl; 

- Uzupełnić swój Profil o pola wymagane do publikacji danego wpisu; 

- Po zalogowaniu wypełnić formularz odpowiadający rodzajowi dodawanego 

wpisu (WYDARZENIE, ALBUM, FILM); 

- Przesłać wpis za pomocą formularza do akceptacji Moderatora; 

- Po zaakceptowaniu przez Moderatora wpis zostaje wyświetlony w serwisie 

blizejprzedszkola.pl. Uczestnik może wtedy skopiować dostępny link i wrócić na 

stronę O PROJEKCIE, by uzupełnić licznik; 

c) Uzupełnienie licznika na stronie projektu (podanie nazwy przedszkola, liczby 

uczestników i wklejenie linku do relacji) – w celu pobrania Certyfikatu 

potwierdzającego udział w projekcie.  

 

7. 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. 
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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, odznaki-medale, Certyfikat). 

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://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

3. Od dnia 18.08.2017 r. od godz. 12:01 nie będzie możliwości pobrania bezpłatnych 

materiałów, w tym również Certyfikatów.  

 

4. Organizator na stronie projektu proponuje także inne materiały, np. scenariusze zajęć  

i pomoce dydaktyczne, dostępne dla zalogowanych użytkowników 

blizejprzedszkola.pl, posiadających kod darmowego pobierania i/lub kod sms. 

Korzystanie z ww. materiałów może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty (jak 

pobranie pliku za pomocą kodu sms). Jednak aby wziąć udział w projekcie, Uczestnik 

nie musi korzystać z ww. materiałów. W przypadku skorzystania z ww. materiałów, 

Uczestnika będą obowiązywać również odrębne regulaminy.  

  

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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III. Konkurs. 

 

1. Konkurs na szczególne podejście do promowania zasad bezpieczeństwa podczas 

wakacji w ramach projektu „Bezpieczne wakacje” trwa od 8 czerwca 2017 r. do 18 

sierpnia 2017 r. 

 

2. W konkursie biorą udział wszystkie relacje zamieszczone na stronie 

blizejprzedszkola.pl w zakładkach Wydarzenia, Albumy i Filmy, które zostały 

oznaczone jako działanie w ramach projektu „Bezpieczne wakacje”. Spośród 

wszystkich relacji jury konkursu wybierze te, które wyróżniać się będą wyjątkowym 

podejściem do promowania zasad bezpiecznych zachowań podczas wakacji, które 

zostaną nagrodzone. 

 

3. Nagrodami w konkursie będą: 20x Bliżejprzedszkolny laur „Bezpieczne wakacje” 

(dyplom w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej – baner do zamieszczenia 

na stronie) + upominek rzeczowy.  

 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 25 sierpnia 2017 r. na stronie projektu. 

Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia  

i nazwiska (nazwy użytkownika strony blizejprzedszkola.pl) jako zwycięzcy na 

stronie projektu. 

 

5. Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika po 

ogłoszeniu wyników wiadomości na adres konkurs@blizejprzedszkola.pl z adresem 

do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od opublikowania danych zwycięzcy na stronie 

projektu. Nieprzekazanie adresu do wysyłki w wyżej wymienionym terminie jest 

równoznaczne z zrzeczeniem się nagrody. 

 



  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  fax. 12 262 50 34,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

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

6. Uczestnik będący osobą fizyczną, który wygra nagrodę o wartości przekraczającej 200 

zł lub jeśli łączna wartość nagród otrzymanych od Organizatora w ciągu 2017 roku 

przekroczy 200 zł, jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych na podstawie PIT 8C (w rozumieniu ustawy o pod. doch. os. fizycznych  

w Art.21 ust1 pkt68a oraz w Art.20 ust.1 pkt 9) wystawionego przez Organizatora. 

 

7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą – 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. 

 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu 

8.1. 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. 

 

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

przeprowadzenia Konkursu. 

 

8.3. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa 

wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do 

danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia. 

 

9. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres 

konkurs@blizejprzedszkola.pl. 
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IV. Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 8 czerwca 2017 r. i jest ważny do odwołania. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

2. Regulamin dostępny jest na stronie http://blizejprzedszkola.pl/bezpieczne-

wakacje?z=regulamin.   

  

 

 

http://blizejprzedszkola.pl/bezpieczne-wakacje?z=regulamin
http://blizejprzedszkola.pl/bezpieczne-wakacje?z=regulamin

