REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „Krakowskie przedszkolaki to
EKO-dzieciaki – edycja 2018” PRZEZNACZONEGO DLA PLACÓWEK
PRZEDSZKOLNYCH Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie
edukacyjnym dla placówek przedszkolnych z Gminy Miejskiej Kraków „Krakowskie
przedszkolaki to EKO-dzieciaki – edycja 2018” zwanym dalej „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci z krakowskich przedszkoli
w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad
selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni
i kreatywności dzieci.
4. Program adresowany jest wyłącznie do placówek przedszkolnych zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków. Placówki przedszkolne zgłoszone do Programu są w
niniejszym Regulaminie zwane „Uczestnikami”.
5. Program jest realizowany w okresie od maja do czerwca 2018 r. Przewidziane jest
przeprowadzenie czterech imprez o charakterze warsztatów interaktywnych w
terminach i ustalonych przez Organizatora. Warsztaty odbędą się w Sali Teatralnej
Młodzieżowego Domu Kultury im. Św. Jadwigi przy ul. Łokietka 60 w Krakowie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą informowani poprzez
opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

PRZEBIEG PROGRAMU
§2
1. Placówki zainteresowane udziałem w Programie muszą dostarczyć pocztą
elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl skan Karty Zgłoszenia (w formacie
PDF) wypełnionej i podpisanej przez Dyrektora placówki oraz przez nauczyciela
odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem. Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny
na stronie internetowej Organizatora. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Z jednego przedszkola chęć udziału w Programie może zgłosić maksymalnie jedna
grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W przypadku placówek posiadających filie w
różnych lokalizacjach dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednej grupy z każdej filii.

Organizator:

3. Termin przesyłania Kart Zgłoszenia upływa dnia 18 maja 2018 r o godz. 15:00. W
przypadku pozostania wolnych miejsc możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowej
rekrutacji.
4. W Karcie Zgłoszenia placówka może wskazać preferowany termin odbycia
warsztatów, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Organizator.
5. Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu placówki do
udziału w Programie podejmuje Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń, przy
czym pierwszeństwo udziału mają placówki biorące aktywny udział w innych
programach edukacyjnych realizowanych przez Organizatora.
6. Wiadomość o zakwalifikowaniu placówki do udziału w Programie Organizator
przekazuje Uczestnikowi drogą mailową.
7. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne i dobrowolne.
8. Przystępując do Programu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie
i systematyzowanie przez Organizatora danych w celu realizacji postanowień
niniejszego Regulaminu, a także w celach marketingowych i promocyjnych Programu,
w szczególności zezwala na publikację nazwy i adresu placówki na stronie
internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych.
9. Po zakwalifikowaniu Uczestnika do Programu, Organizator ustala dla
zakwalifikowanych placówek terminy przeprowadzenia warsztatów (w porozumieniu
z nauczycielem odpowiedzialnym za kontakt z Organizatorem). Ustalony termin nie
podlega zmianie.
10. W ustalonym terminie, w Sali Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Św.
Jadwigi przy ul. Łokietka 60 w Krakowie odbywają się interaktywne warsztaty
ekologiczne o tematyce związanej z segregowaniem odpadów. Podczas warsztatów
dzieci są zapraszane przez animatorów do udziału w konkursach.
11. W czasie trwania warsztatów dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć natomiast nie ma
możliwości filmowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§3
1. Uczestnik przystępujący do Programu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
3. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora Programu mailowo:
edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Organizator:

