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Regulamin projektu „Bliżej pieska” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin projektu „Bliżej pieska” 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. „Bliżej pieska” to projekt mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania 

działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom,  

a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec 

zwierząt.  

 

3. Projekt nie ma przewidzianych ram czasowych. Uczestnicy mogą w każdym 

momencie dołączyć do projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

nowej odsłony projektu np. na nowy rok szkolny.  

 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy: 

a) Przeprowadzić zajęcia/zabawy/działania (a najlepiej cykl zajęć/zabaw/działań)  

z udziałem dzieci mieszczące się w tematyce projektu tj. promujące właściwe 

zachowania wobec zwierząt i wrażliwość na ich krzywdę. Uczestnik może skorzystać 

z propozycji Organizatora zamieszczonych na stronie projektu lub z innych, dowolnie 

wybranych materiałów;   

b) Umieścić relację z zajęć na stronie internetowej Organizatora. Instrukcja, jak 

zamieścić relację, znajduje się pod adresem: 

http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf; 

http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf
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c) Uzupełnić licznik na stronie projektu tj. podać nazwę placówki i link do relacji. 

Uzupełnienie licznika umożliwi Uczestnikowi pobranie Certyfikatu zaświadczającego 

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

 

5. 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 (dyplomów dla dzieci i naklejek) 

oraz Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie; 

b) zamieszczenie relacji na stronie internetowej Organizatora z przeprowadzonych 

zajęć i uzupełnienie licznika na stronie projektu (podanie nazwy placówki i linku 

do relacji) – w celu pobrania Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.  

 

6. 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. 

 

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 dla dzieci, naklejki, 

Certyfikaty). 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 
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na stronie: http://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

3. 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 (wystarczy przeprowadzić dowolne 

zajęcia/zabawy/działania mieszczące się w tematyce projektu). W przypadku 

skorzystania z ww. materiałów, Uczestnika będą obowiązywać również odrębne 

regulaminy.  

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2017 r. i jest ważny do 

odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/blizej-pieska.    

  

 

 

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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