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Regulamin projektu „NA TROPIE LICZB / NA TROPIE LITER” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin projektu „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter” 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. „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter” to bliżejprzedszkolny projekt edukacyjny. „Na 

Tropie Liczb” to wspólna nazwa dla sześciu „małych” projektów 

(działań/zabaw/zajęć), które mają za zadanie poprzez zabawę wspomagać realizację 

celów edukacji matematycznej w przedszkolu. „Na Tropie Liter” to wspólna nazwa 

dla sześciu „małych” projektów (działań/zabaw/zajęć), które mają za zadanie poprzez 

zabawę wspomagać w przygotowaniu do nauki czytania i pisania w przedszkolu.  

Z każdego projektu przewidzieliśmy po sześć tematów:  

 

a) Na Tropie Liczb: 

- RUCH ULICZNY  

- W SADZIE I W OGRODZIE 

- W CYFERKOWIE  

- KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO  

- W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE 

- W DŻUNGLI 

 

b) Na Tropie Liter:  

- W WODZIE 

- W LESIE 
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- W KRAINIE LODU 

- W POWIETRZU  

- PRACOWITE ZAJĄCZKI  

- KOSMOS 

 

3. Cały projekt „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter” przeznaczony jest do realizacji  

w terminie od 27 września 2018 roku do 19 sierpnia 2019 roku.   

 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy: 

a) Przeprowadzić zajęcia z udziałem dzieci o zaproponowanej przez nas tematyce  

(z każdego projektu przewidzieliśmy po sześć tematów). Uczestnik powinien 

skorzystać z materiałów pomocniczych: zabaw, pomocy dydaktycznych 

publikowanych na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w wydaniach od 

numeru 6.2018 z materiałami na wrzesień do numeru 5.2019 z materiałami na 

czerwiec i/lub publikowanych przez nauczycieli na facebookowej grupie: 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/.   

b) Umieścić relację z zajęć (dla każdego projektu – „Na Tropie Liczb” oraz „Na Tropie 

Liter” – osobno) na stronie internetowej Organizatora. Instrukcja, jak zamieścić 

relację, znajduje się pod adresem: http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-

zamiescic-relacje.pdf  

 

5. Aby wziąć udział w projekcie „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter”, Uczestnik nie 

musi brać udziału we wszystkich proponowanych przez Organizatora „małych” 

projektach/tematach (może w jednym lub kilku wybranych). 

 

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 (dyplomów, naklejek  

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf
http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf
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i książeczek dla dzieci) oraz Certyfikatu/Certyfikatów potwierdzających udział  

w projekcie; 

b) zamieszczenie relacji na stronie internetowej Organizatora z przeprowadzonych 

zajęć w tematyce projektu „Na Tropie Liczb” oraz osobno „Na Tropie Liter”  

i uzupełnienie licznika dotyczącego każdego z tych projektów (podanie nazwy 

placówki i linku do relacji) – w celu pobrania Certyfikatu potwierdzającego udział 

w danym projekcie. Liczniki dostępne są na stronie projektu.  

 

7. Relacja nie musi zawierać zdjęć dzieci. 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.  

 

8. Projekt przeznaczony jest do realizacji do 19 sierpnia 2019 r. Po tym terminie nie 

będzie możliwości pobrania bezpłatnych materiałów ze strony projektu.  

 

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, naklejki, książeczki na 

naklejki dla dzieci, Certyfikaty). Organizator przygotował do bezpłatnego pobrania:  

• 12 odznak-medali (z każdego „małego” projektu/tematu po jednej), 

• książeczkę do wklejania odznak-medali, 
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• dwa dyplomy dla dzieci na zakończenie projektu – jeden z projektu „Na Tropie 

Liczb”, jeden z projektu „Na Tropie Liter”,  

• dwa certyfikaty dla przedszkola/nauczyciela – jeden z projektu „Na Tropie Liczb”, 

jeden z projektu „Na Tropie Liter”. 

Wyżej wspomniane odznaki-medale do pobrania będą pojawiać się na stronie projektu 

sukcesywnie, zgodnie z terminami rozpoczęcia kolejnych „małych” projektów/tematów. 

Dyplomy i książeczki będą dostępne do pobrania od początku projektu, certyfikaty 

również – warunkiem pobrania certyfikatów będzie zamieszczenie relacji z realizacji 

projektów i uzupełnienie licznika. Warunkiem pobrania bezpłatnych materiałów 

pomocniczych jest również 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. Organizator na stronie projektu będzie proponował także inne materiały pomocnicze: 

zabawy i pomoce dydaktyczne dotyczące każdego „małego” tematu/projektu, 

publikowane na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w wydaniach od 

numeru 6.2018 z materiałami na wrzesień do numeru 5.2019 z materiałami na 

czerwiec. Materiały będą dostępne do bezpłatnego pobrania, dla osób posiadających 

konto na stronie blizejprzedszkola.pl. Materiały będą udostępniane sukcesywnie, 

zgodnie z terminami ukazywania się poszczególnych wydań miesięcznika.  

3.1. Do realizacji projektu przydatne będą również plakaty-plansze, które będą 

dołączane do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, w wydaniach od numeru 

6.2018 z materiałami na wrzesień do numeru 5.2019 z materiałami na czerwiec. Plakat 

ten nie będzie dostępny do pobrania.  

3.2. W związku z powyższym, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla 

Uczestników, którzy mają wykupioną prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA od numeru 6.2018 z materiałami na wrzesień do numeru 5.2019  

z materiałami na czerwiec (w numerach tych publikowane są materiały związane  

z projektem).  

http://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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3.3. Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, a nie mają 

wykupionej prenumeraty, mogą:  

• dokonywać zakupu wszystkich bądź pojedynczych, wybranych numerów 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w księgarni internetowej 

Organizatora, www.blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo, 

• zamówić prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 

www.blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate. 

W przypadku zdecydowania się na którąś z powyższych opcji, Uczestnika będą 

obowiązywać również odrębne regulaminy.  

3.4. Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, a nie mają 

wykupionej prenumeraty, mogą również opierać się wyłącznie na bezpłatnych 

materiałach publikowanych przez Organizatora na stronie projektu i/lub 

publikowanych przez nauczycieli pomysłach w konkursach dotyczących projektów na 

facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/.   

 

III. Konkursy  

 

1. Na facebookowej grupie Organizatora 

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/ będą odbywać się cykliczne 

konkursy, gromadzące pomysły nauczycieli na realizację poszczególnych „małych” 

projektów/tematów. Szczegóły i regulamin konkursów dostępne są na grupie. 

 

2. Organizator zachęca również do realizacji wszystkich 12 „małych” 

projektów/tematów. Dla uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich „małych” 

projektach, przygotowany zostanie dodatkowy konkurs z nagrodami. Szczegóły 

konkursu zostaną opublikowane po ukazaniu się ostatniego numeru miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA (5.2019) z materiałami potrzebnymi do przeprowadzenia 

ostatniego tematu – w maju 2019 roku. Konkurs będzie odbywał się na stronie 

facebookowej Organizatora: www.facebook.com/blizejprzedszkola, jego pełny 

http://www.blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo
http://www.blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
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regulamin ukaże się na ww. stronie w maju 2019 roku.  

 

IV. Ochrona danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych 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 14 stycznia 2019 r. i jest ważny do odwołania. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

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

 

 

  

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
http://www.blizejprzedszkola.pl/na-tropie
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Załącznik nr 1  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

Projekt „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter”   

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) jako 

opiekun prawny ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka tj. zarejestrowanie  

i opublikowanie zdjęć i/lub filmu z wizerunkiem mojego dziecka, wykonanych podczas 

realizacji projektu „Na Tropie Liczb / Na Tropie Liter”, którego organizatorem jest wydawca 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Zdjęcia i/lub film posłużą jako relacja z realizacji 

projektu i mogą zostać opublikowane na stronach wydawcy: www.blizejprzedszkola.pl oraz 

www.facebook.com/blizejprzedszkola. Wydawcą miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest 

CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków.  

 

……………………………………………………… 

Podpis opiekuna prawnego  

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola

