I. POSTANOWIENIA OGÓLNE AKCJI
1.1. Podstawowe definicje:





SZM – Strefa Zdrowia Muszynianka
Program – program Strefy Zdrowia Muszynianka na rok edukacyjny 2016/2017.
Akcja – jedna z akcji organizowanych w ramach programu Strefa Zdrowia Muszynianka.
Termin – czas, w którym przedszkola mogą realizować założenia I i II edycji akcji Strefa
Zdrowia Muszynianka 05.05.2016-31.12.2016.

1.2. Organizatorem projektu Strefa Zdrowia Muszynianka, jest firma Spółdzielnia Pracy Muszynianka,
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 58 w Krynicy Zdrój, 33-380.
1.3. Strefa Zdrowia Muszynianka jest programem społeczno – edukacyjnym, skierowanym do dzieci
w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu dbającego o jakość wyżywienia
w placówkach edukacyjnych.
1.4. Strefa Zdrowia Muszynianki ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu
przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.
Program pielęgnuje filozofię marki opartą na Life Balance.
1.5. Zespół ekspertów pracujących przy projekcie Strefa Zdrowia Muszynianka odpowiada za
merytoryczne i graficzne przygotowanie materiałów edukacyjnych, które mają w sposób ciekawy
i interesujący zachęcić najmłodszych uczestników programu do udziału w jego realizacji.
1.6. Akcja ma charakter ogólnopolski.
1.7. Akcja jest skierowana do dzieci w wieku 3-6 lat i ich opiekunów. Program przewiduje
rozszerzenie akcji o dzieci szkolne w następnych edycjach.
1.8. Materiały edukacyjne będą dostępne na stronie www.akademiazdrowiamuszynianki.pl w zakładce
„Strefa Zdrowia” oraz na profilu FB/Strefa-Zdrowia-Muszynianki.
1.9. Program edukacyjny Strefy Zdrowia Muszynianka wesprą akcje konkursowe dedykowane
przedszkolom. Szczegóły akcji będą udostępniane każdorazowo na FB/Strefa-Zdrowia-Muszynianki i
stronie www.akademiazdrowiamuszynianki.pl.
II. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?
2.1. W programie Akcji mogą wziąć udział przedszkola publiczne oraz niepubliczne, jeśli zaakceptują
niniejszy regulamin i wstawią na swoją stronę internetową odpowiednie oznakowanie Akcji – znak
jakości dostępny w formacje PNG/JPG u Organizatora, wysyłany drogą poczty elektronicznej po
zaakceptowaniu przez Organizatora akcji zgłoszenia przedszkola do udziału w Strefie Zdrowia
Muszynianka.
2.2 Liczba dopuszczonych przedszkoli do II edycji akcji jest ograniczona do 100.
2.3. Warunki udziału przedszkola w Programie Strefy Zdrowia Muszynianka i jej II edycji w roku 2016:

Pakiet Przedszkole:
2.4. wybrana placówka otrzymuje komplet materiałów dla jednej grupy przedszkolnej (25 dzieci) –
zawierający propozycje żywieniowe, kolorowanki edukacyjne, zadanie konkursowe, plakat, przybory
do rysowania. Materiały edukacyjne będą również dostępne w formie online, po zgłoszeniu
zapotrzebowania na nie przez rzeczone przedszkole w celu rozdania materiałów pozostałym dzieciom.
Organizator nie wyklucza zaopatrzenia grupy dzieci, biorącej udział w akcji, w wodę butelkowaną
marki Muszynianka. Szczegóły będą każdorazowo ustalane z placówkami. Chyba, że Organizator
postanowi inaczej.
2.5. Wszystkie koszty związane z drukiem i wysyłką materiałów pokrywa Organizator. Jeżeli przesyłka
nie zostanie odebrana przez placówkę, koszty ponownej przesyłki pokrywa adresat.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA STREFY ZDROWIA MUSZYNIANKA
3.1. Organizator przygotowuje harmonogram Akcji i udostępnienia go placówkom, które wyraziły chęć
przystąpienia do Programu. Harmonogram akcji może ulegać zmianie, o czym Organizator będzie
informował na stronie www i FB.
3.2. Organizator przygotowuje i udostępnia materiały niezbędne do realizacji poszczególnych etapów
Akcji
realizowanych
w
ramach
Programu
w
placówkach:
- w formie wydrukowanej – po zgłoszeniu chęci przedszkola do udziału w akcji
- w formie elektronicznej, po przesłaniu drogą mailową zapotrzebowania na materiały akcyjne.
3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym
będzie informował na stronie www.akademiazdrowiamuszynianki.pl oraz na FB/Strefa-ZdrowiaMuszynianki.
3.4. Wszystkie materiały Organizatora stanowią jego własność i objęte są prawami autorskimi.
Materiały służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być wykorzystywane w innym celu i przez
inne podmioty w celach komercyjnych.
3.5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu materiałów drogą poczty tradycyjnej i
elektronicznej, które nie wynikają z jego winy.
3.6. Organizator wystawia Certyfikat jakości Strefy Zdrowia Muszynianka dla przedszkola biorącego
udział w danej Akcji i spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Certyfikat zostaje wysłany do placówki w formie drukowanej i elektronicznej z możliwością
umieszczenia go na stronie www placówki.
3.7. Organizator ma prawo do odmówienia wystawienia Certyfikatu za udział w Akcji w przypadku
niedostosowania się placówki do założeń niniejszego Regulaminu.
3.8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w ramach realizowanych Akcji nie naruszać niczyich
dóbr osobistych, odczuć, czy przekonań.
3.9. Przedszkola biorące udział w Akcji zobowiązują się do przekazania rodzicom materiałów
dostarczonych przez Organizatora, aby zwiększyć zasięg Akcji.
3.10 Organizator ma prawo przekazać placówkom materiały promocyjne Strefy Zdrowia Muszynianka.
3.11. Akceptacja regulaminu udziału w programie jest jednocześnie zgodą na zamieszczanie zdjęć z
realizacji akcji, w tym zdjęć dzieci, prac plastycznych itp. Zgodę na to powinni wyrazić również rodzicie
dzieci biorących udział w akcji. Jeśli placówka posiada ogólną zgodę rodziców (podpisana na początku
roku), to formularz nie jest wymagany. Jeśli nie posiada zgody rodziców, to formularz zgody dostępny
jest na www.akademiazdrowiamuszynianki.pl. Zgoda podpisana i zeskanowana powinna zostać

wysłana do Organizatora na adres konkurs@muszynianka.pl z dopiskiem Zgoda i adres Przedszkola, z
którego została wysłana.
IV. WYMAGANIA ORGANIZATORA WOBEC PRZEDSZKOLI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI
4.1. Przedszkole przystępujące do Akcji zobowiązuje się do krzewienia idei Akcji, umieszczenia
informacji o Akcji na swojej stronie www i ew. na profilu FB.
4.2. Przedszkole przystępując do Programu Strefa Zdrowia Muszynianki deklaruje, że dołoży wszelkich
starań, aby żywienie w placówce było zgodne z normami zbilansowanego i zdrowego żywienia oraz
Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
4.3. W celu otrzymania Certyfikatu „Przedszkole przyjazne maluchom” przedszkole jest zobowiązane
do sporządzenia krótkiego podsumowania działań drogą mailową na adres konkurs@muszynianka.pl z
dopiskiem podsumowanie Akcji i adres Przedszkola.
4.4. Udział w Akcji oraz jej realizacja w placówce musi być potwierdzona przez dyrektora placówki i
min. 3 rodziców z każdej biorącej udział w Akcji grupy dzieci. Wzór zgody na udział dzieci w akcji jest
dostępny na stronie www.akademiazdrowiamuszynianki.pl.
4.6. Potwierdzeń udziału w Akcji za rodziców nie mogą dokonywać pracownicy przedszkola biorącego
udział w Akcji.
V. ZGŁOSZENIE
5.1. Przedszkole zgłaszając udział w Akcji, oświadcza, że podane dane są prawdziwe.
5.2. Przedszkole zgłaszające się do Akcji przygotowuje autorski plakat akcji wykonany przez dzieci
własnoręcznie, przesyła zdjęcie grupy dzieci wraz z plakatem na adres konkurs@muszynianka.pl z
dopiskiem Zgłoszenie plakatu. Na prace wykonane w dowolnej technice Organizator czeka od 05
września do 05 października 2016roku. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu
nadsyłania zgłoszeń.
5.3. Organizator spośród wszystkich zgłoszeń wybierze zwycięskie plakaty i zaprosi Przedszkola, które
nadesłały prace do II edycji Akcji.

5.4. Przedszkole ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania
usunięcia. Informacje o przedszkolach, które zostały zaproszone do akcji będą widoczne na stronie
www.akademiazdrowiamuszynianki.pl.

5.5. Przedszkole akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
dotyczących Akcji ( newsletter, mailing, informator, ulotka, plakat, karta informacyjna).

5.6. Organizator oświadcza, że dane Przedszkola podane w zgłoszeniu, będą wykorzystywane
wyłącznie przez Organizatora w celach marketingowych.

5.7. Usunięcie zgłoszenia odbywa się poprzez wysłanie maila na adres konkurs@muszynianka.pl z
adresu, z którego zostało wcześniej złożone.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Przedszkole przystępując do Akcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji
b) nie dostarczenie przedszkolom materiałów dotyczących danej Akcji, z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
c) opóźnienia w wysyłce lub zamieszczeniu materiałów, wynikające z przyczyn niezależnych od
Organizatora.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.

6.4. Wszystkie wątpliwości związane z realizacją Akcji należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora,
mailowo: konkurs@muszynianka.pl.

