Regulamin Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podróże Misiołanków”
§1
Zasady ogólne
1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Podróże Misiołanków” (dalej „Projekt”) prowadzony jest
przez NotiNote Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-808), przy ul. Janusza Zeylanda 3/5
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000606146, o kapitale zakładowym
50.000,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej 7811924500 (dalej „Organizator”).
2. Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom przedszkolnym, ich wychowawcom i rodzicom
narzędzi i inspiracji, które rozbudzą zainteresowanie zdrowym i bezpiecznym trybem życia
oraz wspomogą zachowania mające na celu poszanowanie otoczenia i życia w zgodzie
z naturą.
3. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski.
4. Projekt prowadzony jest przez czas nieokreślony. Organizator uprawniony jest do
zakończenia Projektu. Informacja o zakończeniu Projektu umieszczona zostanie na fanpage’u
„Podróże Misiołanków” w portalu społecznościowym Facebook (dalej: „fanpage”) z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. Projekt prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”).
§2
Uczestnictwo w Projekcie
1. Uczestnikiem Projektu (dalej: „Uczestnik”) może być przedszkole publiczne i niepubliczne
położone na terenie całej Polski.
2. Warunkiem udziału w Projekcie jest:
a) dokonanie zgłoszenia udziału w Projekcie;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
realizacji Projektu;
c) akceptacja Regulaminu;
3. Zgłoszenia Uczestnika dokonywać mogą dyrektorzy i wychowawcy przedszkolni.
4. Zgłoszenie do Projektu wymaga przesłania na adres mailowy misiolanki@notione.com
wiadomości zawierającej następujące dane:
a) pełną nazwę zgłaszanego przedszkola wraz z adresem (ulica, numer, miasto, kod
pocztowy, województwo);
b) imię i nazwisko osoby będącej opiekunem projektu w przedszkolu, jego adres mailowy i
numer kontaktowy;

c) przybliżoną liczbę dzieci biorących udział w projekcie.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator dokona jego akceptacji poprzez przesłanie maila
potwierdzającego zakwalifikowanie do Projektu.
6. W celu zapewnienia sprawnego udziału Uczestnika w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany
do wyznaczenia Opiekuna Projektu będącego pracownikiem lub współpracownikiem
Uczestnika. Do zadań Opiekuna Projektu należy koordynacja i nadzór nad realizacją Projektu
u Uczestnika.
7. Po zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu wpisywany jest on na listę uczestników, z której
według kolejności zgłoszeń wybierany jest termin realizacji Projektu u konkretnego
Uczestnika.
§3
Zasady Projektu
1. Uczestnika projektu odwiedza jeden z Misiów będących członkiem rodziny Łanków, rodzaj
Misia jest wybierany w drodze losowania.
a) Mama Notencja Łanek - pielęgniarka - przekazuje elementarną wiedzę dotyczącą zdrowia
i higieny osobistej;
b) Tata Notencjusz Łanek - policjant - przekazuje dzieciom wiedzę o tym jak dbać
o bezpieczeństwo i jak unikać sytuacji ryzykownych;
c) Córka Notka Łanek - specjalistka zdrowego odżywiania - uczy dzieci przygotowywania
zdrowych posiłków i kształtuje właściwe nawyki żywieniowe;
d) Syn Noti Łanek - ekolog-podróżnik - uczy dzieci obserwacji natury i życia z nią w zgodzie.
2. Członkowie rodziny Łanków podróżują osobno. Każdy z Misiów odwiedza innego Uczestnika,
ale każdy z Uczestników może zaprosić w późniejszym terminie kolejnego Misia.
Pierwszeństwo mają Uczestnicy, którzy nie brali jeszcze udziału w projekcie.
3. Misie przesyłane są do Uczestników przesyłką kurierską, zapakowane w pudło wraz
z materiałami niezbędnymi do realizacji projektu. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi
Uczestnik (ok. 15 zł brutto).
4. W ramach Projektu Organizator przekazuje Uczestnikowi:
a) jednego z czterech Misiów należących do Rodziny Misiołanków;
b) jeden z drukowanych scenariuszy tematycznych: zdrowe odżywianie, ekologia,
bezpieczeństwo, zdrowie i higiena zapakowany w dedykowaną dla Uczestnika teczkę;
c) plakat informacyjny dla rodziców;
d) Wielką Księgę Podróży Misiołanków;
5. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Wielkiej Księgi Podróży Misiołanków oraz
uzupełnienie jej o fotorelację z wizyty Misia.
6. Na zakończenie wizyty Misia Uczestnik ma obowiązek:
a) zapakowania do kartonu Misia i Wielkiej Księgi Podróży Misiołanków oraz zabezpieczenie

czarną folią znajdującą się w kartonie przesyłki;
b) wydrukowania i naklejenia na karton przesłanego na adres mailowy Uczestnika listu
przewozowego, list przesyłany jest w dniu poprzedzającym przyjazd kuriera;
c) przekazanie Organizatorowi drogą mailową listy dzieci biorących udział w Projekcie;
d) opłacenia faktury za usługę kurierską (ok. 15 zł brutto), przesłanej przez notiOne w ciągu
7 dni od zakończenia Projektu w przedszkolu.
7. Organizator przesyła dyplomy dzieciom biorącym udział w Projekcie oraz certyfikat dla
przedszkola.
a) W przypadku gdy Uczestnik bierze udział w konkursie plastycznym dyplomy i certyfikat
wysyłany jest po rozstrzygnięciu konkursu wraz z nagrodą dla zwycięzcy;
b) W przypadku nie brania udziału w konkursie plastycznym Uczestnik otrzymuje dyplomy
i certyfikat w terminie 2 tygodniu od wizyty Misia.
§4
Konkurs plastyczny
1. W ramach Projektu Organizator przeprowadza konkurs pt. „Pocztówka z Twojej
miejscowości” konkurs ma na celu pokazanie w formie rysunkowej miejscowości
Uczestnika;
a) prace plastyczne muszą być wykonane w formacie A4 (rysunek wykonany kredkami,
pastelami lub farbami – technika powinna umożliwić zeskanowanie pracy) i podpisane
imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą przedszkola z tyłu pracy oraz samym imieniem
na przodzie pracy;
b) wykonane prace plastyczne Uczestnik zamieszcza w dedykowanej dla niego teczce
i przesyła na własny koszt drogą pocztową a adres: Notinote Sp. z o.o. ul. Piątkowska 161,
60-650 Poznań z dopiskiem „Prace konkursowe”;
c) Uczestnik ma 7 dni roboczych od momentu zakończenia wizyty Misia u Uczestnika na
przesłanie prac konkursowych. W przypadku uchybienia terminu Uczestnik nie będzie
mógł wziąć udziału w konkursie;
d) prace konkursowe w przeciągu 6 tygodniu od ich otrzymania będą publikowane na
fanpage Organizatora, Organizator drogą mailową informuje Uczestnika o publikacji prac
i rozpoczęciu konkursu;
e) Uczestnik ma za zadanie poinformowanie rodziców dzieci biorących udział w konkursie
o publikacji prac i wywieszenie plakatu informującego o konkursie na tablicy ogłoszeń
Uczestnika;
f) konkurs trwa 7 dni kalendarzowych, w tym czasie na fanpage’u Organizatora trwa
głosowanie na najciekawszą pracę;
g) konkurs wygrywa praca mająca największą ilość polubień;
h) autor zwycięskiej pracy otrzymuje nagrodę od Organizatora;

i) udział Uczestnika w konkursie jest nieobowiązkowy.
§5
Dane osobowe
1. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział dziecka w Projekcie oraz korzystanie z jego dóbr osobistych, w szczególności imienia
i wizerunku, we wszelkich materiałach związanych z Projektem.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Organizator. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w Projekcie, w tym w
konkursie organizowanym w ramach Projektu, w celu jego prawidłowego przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia.
3. Podanie danych osobowych osób wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu i wyrażenie zgody na
ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Projekcie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Następujące zachowania Uczestnika lub osób działających w imieniu Uczestnika skutkować
będą wykluczeniem Uczestnika z Projektu
a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
b) podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu;
c) zatajenie informacji, których podanie wskazane jest przez Organizatora, jako
obowiązkowe;
d) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po
stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
dostawców usług internetowych, telefonicznych oraz kurierskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Projektu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje
Uczestników w odpowiednio wcześniejszym terminie umożliwiającym Uczestnikom
zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez
Uczestnika nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w
Projekcie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Poznań, 21.08.2017 rok

