
 Regulamin konkursu pt. ‘’Moje zdrowe przedszkole’’ 
 realizowanego w ramach projektu pn. ,,Działania edukacyjne z zakresu 

 promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych w placówkach 
 należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie - 
 Zdrowa Misja. Kreatywna edukacja żywieniowa w przedszkolach i szkołach” 

 (zwany dalej: “Regulaminem”) 

 data ogłoszenia 01.10.2021 r. 

 I.  Postanowienia ogólne 

 1.  Organizatorem  konkursu  pt.  ‘’Moje  Zdrowe  Przedszkole’’  (zwanego 
 dalej:  “Konkursem”),  jest  Fundacja  Polskiedzieci.org  z  siedzibą  w 
 Wysokiej  przy  ul.  Fiołkowej  3,  52-200  Wysoka,  wpisana  do  rejestru 
 stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji 
 oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego 
 Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia 
 –  Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod 
 numerem:  0000622177,  NIP:  8961552064,  REGON:  364668569 
 (zwana dalej: “Organizatorem” lub “Fundacją”). 

 2.  Konkurs  realizowany  jest  w  ramach  projektu  ,,Zdrowa  Misja.  Kreatywna 
 edukacja  żywieniowa  w  przedszkolach  i  szkołach’’,  finansowanego 
 przez  Gminę  Wrocław  (zwanego  dalej:  “Projektem”),  realizowanego 
 przez  Fundację  Polskiedzieci.org  na  podstawie  umowy  o  realizację 
 zadania  publicznego  nr  D/WZD/2822/3/2021  z  dnia  26.04.2021  r.,  w 
 okresie od 26.04.2021 do 31.12.2021. 

 3.  Projekt  realizowany  jest  zgodnie  z  regulaminem  …: 
 https://polskiedzieci.org/projekty/zdrowa-misja/  .  Wszelkie  kwestie 
 nieuregulowane  niniejszym  Regulaminem  objęte  są  ww.  regulaminem 
 Projektu  oraz  wszystkie  pojęcia  niezdefiniowane  niniejszym 
 Regulaminem mają znaczenie nadane im w regulaminie Projektu. 

 II.  Czas trwania i zmiana zasad Konkursu 

 1.  Konkurs  rozpoczyna  się  od  dnia  01.10.2021  r.  i  potrwa  do  dnia 
 15.11.2021  r.  lub  do  czasu  odwołania  Konkursu  przez  Organizatora. 
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  decyzji  o  skróceniu  lub 
 przedłużeniu czasu trwania Konkursu. 

https://polskiedzieci.org/projekty/zdrowa-misja/


 2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  w  każdym 
 czasie,  bez  podawania  przyczyny.  Informacja  o  odwołaniu  Konkursu 
 zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Organizatora 
 https://polskiedzieci.org/  oraz  na  stronie  projektu  https://zdrowamisja.pl/  , 
 na  której  umieszczono  informację  o  Konkursie  i  jego  Regulamin,  nie 
 później niż na 3 dni przed zakończeniem czasu trwania Konkursu. 

 3.  Zasady  udziału  w  Konkursie  i  warunki  udziału  w  Konkursie  mogą  ulec 
 zmianie  w  czasie  jego  trwania.  Organizator  poinformuje  o  zakresie 
 zmiany  warunków  Konkursu  i  dacie  rozpoczęcia  obowiązywania 
 zmienionych  warunków  na  stronie  internetowej,  na  której  umieszcza 
 informację o Konkursie  i jego Regulamin. 

 III.  Zasady uczestnictwa 
 1.  W  Konkursie  mogą  uczestniczyć  grupy  przedszkolne  składające  się  z 

 uczniów  placówek  przedszkolnych  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  które  przez 
 cały czas trwania Konkursu: 

 a)  należą  do  Programu  Wrocławskiej  Sieci  Przedszkoli  i  Szkół 
 Promujących Zdrowie; 

 b)  biorą  aktywny  udział  w  realizacji  Projektu,  tj.  zgłosiły  się  i  zostały 
 uprzednio  zakwalifikowane  do  udziału  w  Projekcie  przez 
 Organizatora  oraz  przystąpiły  do  współpracy  z  Organizatorem  w 
 ramach  realizacji  powierzonego  Organizatorowi  zadania 
 publicznego,  zgodnie  z  regulaminem  Projektu,  tj.  REGULAMIN 
 REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  “Zdrowa  Misja! 
 Kreatywna  edukacja  żywieniowa  w  przedszkolach  i  szkołach” 
 dostępnym  na  stronie 
 https://polskiedzieci.org/projekty/zdrowa-misja/; 

 -  dalej zwani “ Grupa Uczestników”. 
 2.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 3.  Przystępując  do  niniejszego  Konkursu,  tj.  przekazując  zgłoszenie 

 zgodnie  z  procedurą  opisaną  w  pkt  IV.  ust.  1  niniejszego  Regulaminu, 
 wychowawca  lub  opiekun  Grupy  Uczestników  oświadcza,  że  zapoznał 
 się  z  Regulaminem  i  wyraża  zgodę  na  związanie  się  jego 
 postanowieniami. 

 IV.  Przebieg Konkursu 

 1.  Każdą  z  Grup  Uczestników  zgłasza  do  Konkursu  wychowawca  lub 
 opiekun  w  formie  elektronicznej,  poprzez  przesłanie  materiałów  w 
 sposób określony w ust. 4 poniżej. 

https://polskiedzieci.org/
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 2.  Konkurs będzie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: 
 ●  dla grup dzieci w wieku od 3 do 4 lat; 
 ●  dla grup dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

 3.  Grupa  Uczestników  ma  za  zadanie  wykonać  pracę  plastyczną 
 przedstawiającą  zdrowe  nawyki,  jakie  są  praktykowane  w 
 przedszkolu,m.in. jedzenie owoców i warzyw, aktywności sportowe. 

 4.  Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 
 5.  W  celu  udokumentowania  procesu  przebiegu  Konkursu  każda  Grupa 

 Uczestników  wykona  maksymalnie  3  fotografie  pracy  wykonanej  przez 
 Uczestników,  stanowiących  rezultat  realizacji  poszczególnych 
 aktywności  podejmowanych  przez  Uczestników  w  trakcie  trwania 
 Konkursu.  Przy  jednym  ze  zdjęć  należy  sfotografować  również  kartę  z 
 datą i nazwą grupy oraz wiekiem dzieci ( 3latki, 4latki, 5 latki, 6 latki) 

 6.  Zdjęcia  pracy  wychowawca  lub  opiekun  grupy  uczestników 
 zobowiązany  jest  przekazać  Organizatorowi  w  formie  plików 
 zdjęciowych,  poprzez  wysłanie  załącznika  w  wiadomości  elektronicznej 
 na  adres  kontakt@polskiedzieci.org  .  Materiały  (zdjęcia)  będą  zbierane 
 przez  Organizatora  do  15.11.2021  r.  W  treści  maila  należy  zawrzeć: 
 nazwę placówki, nazwę (numer) grupy, dane osoby kontaktowej. 

 7.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  po  przeprowadzeniu  przez 
 Organizatora  analizy  przekazanych  materiałów,  nie  później  jednak  niż 
 do  dnia  19.11.2021  r.  poprzez  zamieszczenie  stosownego  ogłoszenia 
 na  stronie  internetowej  Organizatora  https://polskiedzieci.org/  oraz  na 
 stronie  projektu  https://zdrowamisja.pl/  ,  na  której  umieszczono 
 informację o Konkursie i jego Regulamin. 

 Kryteriami oceny zgłoszonych grup będą: 
 ○  pomysłowość i atrakcyjność wykonanego zadania. 

 V.  Nagrody i ich odbiór 

 1.  W  wyniku  rozstrzygnięcia  Konkursu  Organizator  wyłoni  w  każdej 
 kategorii  wiekowej,  określonej  w  pkt.  IV  ust.  2,  3  Grupy  Uczestników, 
 której  członkowie  otrzymają  tytuł  laureatów  Konkursu  (“Laureaci”)  oraz 
 nagrody.  Przyznane  zostanie  pierwsze,  drugie  i  trzecie  miejsce  w  każdej 
 kategorii wiekowej. 

 2.  Laureaci  konkursu  otrzymają  zestaw  nagród  rzeczowych 
 przeznaczonych dla danej grupy przedszkolnej, m.in. gry, książki. 

 3.  Laureaci  konkursu  otrzymają  również  pamiątkowe  dyplomy 
 uczestnictwa w Konkursie. 
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 4.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przyznania  dodatkowych 
 wyróżnień  w  Konkursie  dla  grup  Uczestników  lub  dla  poszczególnych 
 Uczestników Konkursu. 

 6.  Organizator  nie  przewiduje  możliwości  wymiany  nagrody  na  nagrodę 
 innego  rodzaju  lub  przekazania  Laureatom  finansowego  ekwiwalentu 
 nagrody. 

 7.  Organizator  poinformuje  grupę  Laureatów,  kiedy  i  w  jaki  sposób  można 
 odebrać nagrodę. 

 VII.  Przetwarzanie danych osobowych 

 1.  W  celu  realizacji  Konkursu,  szkoła  udostępnia  a  Fundacja  uzyska 
 dostęp  do  danych  osobowych  potencjalnych  uczestników  Projektu, 
 reprezentantów  szkół,  osób  upoważnionych  do  określonych  czynności, 
 albo  osób  kontaktowych  w  związku  z  wykonywaniem  Projektu  (m.in. 
 wychowawców/opiekunów). 

 2.  Do  przetwarzania  danych  osobowych  zastosowanie  znajdą  przepisy 
 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z 
 dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku 
 z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 
 przepływu  takich  danych  (dalej  jako:  RODO)  oraz  przepisy  polskich 
 ustaw uzupełniających regulację RODO. 

 3.  Do  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Fundację  w  zakresie 
 objętym  Konkursem  zastosowanie  mają  postanowienia  REGULAMINU 
 REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  “Zdrowa  Misja! 
 Kreatywna edukacja żywieniowa w przedszkolach i szkołach”. 

 VIII.  Postanowienia Ogólne 

 1.  Regulamin  dostępny  jest  do  wglądu  na  stronie  internetowej  Fundacji 
 https://polskiedzieci.org/  oraz na stronie projektu  https://zdrowamisja.pl/ 

 2.  Uczestnictwo  w  Konkursie  można  łączyć  ze  skorzystaniem  przez 
 Uczestnika  z  innych  konkursów  lub  akcji  organizowanych  przez 
 Organizatora  w  ramach  projektu  lub  działalności  statutowej 
 Organizatora. 

 3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie 
 zastosowanie  mają  postanowienia  regulaminu  Projektu,  tj.  REGULAMIN 
 REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  “Zdrowa  Misja! 
 Kreatywna  edukacja  żywieniowa  w  przedszkolach  i  szkołach”  dostępny 
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 na  stronie  https://polskiedzieci.org/projekty/zdrowa-misja/  oraz  przepisy 
 powszechnie obowiązującego prawa 
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