
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin udziału w akcji 

Każdego Dnia Jeszcze Lepsi 
I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Akcji „Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” jest Ośrodek Pomocy 

Pedagogicznej Rodzinie i Szkole "Żyjmy zdrowo", zwany dalej Organizatorem. 

2. Akcja finansowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu 

„Bezpieczeństwo dziecka 2”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej 

Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” i Fundację „Rozwód? Poczekaj!”.  

3. Adresatami akcji są Publiczne Przedszkola z warszawskiej dzielnicy Ursynów, biorące 

udział w programie „Bezpieczeństwo dziecka” (uczestnictwo i organizacja warsztatów 

profilaktycznych „Garść radości, szczypta złości”, „Stop nietolerancji”, „Pomagam, nie 

okładam” i/lub „Savoir-vivre”). 

4. Udział w akcji jest bezpłatny. 

II. Cele akcji 

1. Akcja organizowana jest w celach: 

1) Utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych podczas warsztatów w ramach 

realizacji programu „Bezpieczeństwo dziecka”, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształtowania u dzieci zachowań prospołecznych; 

2) Promocji działań profilaktycznych w ursynowskich przedszkolach na terenie 

Dzielnicy Ursynów oraz o zasięgu warszawskim i ogólnopolskim; 

III. Zasady uczestnictwa w akcji 

1. Udział Przedszkola w akcji może zostać zgłoszony przez Dyrektora Przedszkola lub 

Nauczyciela za zgodą Dyrektora poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora 

formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) w terminie do 12.12.2020r. 

2. Zadaniem Nauczycieli Przedszkola zgłoszonego do akcji jest zorganizowanie jednej lub 

kilku inicjatyw, spośród: 

a. Dzień Tolerancji 

b. Dzień Pomagania 

c. Dzień Kulturalnego Zachowania 

d. Dzień Pozytywnych Uczuć 

3. Nauczyciele organizują wybraną inicjatywę według własnych pomysłów. 

4. W akcji może wziąć udział całe Przedszkole lub wybrana grupa/wybrane grupy. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Po zorganizowaniu wybranej inicjatywy, należy wypełnić i przesłać do Organizatora 

akcji formularz sprawozdania (Załącznik nr 2) oraz dokumentację fotograficzną 

w terminie do 23.12.2020r. 

6. Formularz sprawozdania powinien być wypełniony i przesłany w wersji elektronicznej. 

7. W przypadku, gdy dokumentacja fotograficzna będzie zawierała wizerunek dzieci, 

rodziców lub pracowników przedszkola, do przesłanego sprawozdania należy dołączyć 

zgody na wykorzystanie wizerunku tych osób (Załącznik nr 3). 

8. Rekomenduje się wysłanie dokumentów zawierających dane osobowe w sposób 

zaszyfrowany. 

9. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia doręczenia karty zgłoszenia lub 

sprawozdania wysłanych drogą mailową, prosimy o kontakt telefoniczny. 

IV. Podsumowanie akcji 

1. Podsumowanie akcji nastąpi w terminie do 31.12.2020r. 

2. Planowane jest zorganizowanie wystawy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, prezentującej 

przebieg akcji w ursynowskich przedszkolach na podstawie przesłanych sprawozdań 

oraz dokumentacji fotograficznej. 

V. Nagrody 

1. Zgłoszone do udziału w akcji Przedszkola, które udokumentują zorganizowanie 

wybranej inicjatywy, otrzymają dyplomy i podziękowania. 

2. Najciekawsze inicjatywy zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. 

 

Kontakt do Organizatorów akcji: 

Ewa Kraszpulska: ewa@zyjmyzdrowo.pl, 607 282 741 

Małgorzata Sałacińska: m.salacinska@zyjmyzrowo.pl 

mailto:ewa@zyjmyzdrowo.pl
mailto:m.salacinska@zyjmyzrowo.pl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w akcji „Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 

Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” 

 

Karta zgłoszenia udziału w akcji 

„Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 
 

Nazwa przedszkola ……………………………………………………………………………... 

Adres przedszkola ………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu i adres email …………………………………………………………………… 

Liczba grup uczestniczących w akcji: …………………………………………………………...  

Imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w akcji: 

……………………………………………………………........................................................... 

……………………………………………………………........................................................... 

……………………………………………………………........................................................... 

Na terenie przedszkola zostanie zorganizowany:  

 Dzień Tolerancji, 

 Dzień Pomagania, 

 Dzień Kulturalnego Zachowania, 

 Dzień Pozytywnych Uczuć 

(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

………………………………………………. 

       (data) 

 

 

 

………………………………………………. 

(pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola) 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w akcji „Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 

Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” 

Sprawozdanie z udziału w akcji „Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 

1. Nazwa placówki, adres 

 

 

2. Zespół realizatorów: imię i nazwisko wszystkich osób oraz funkcja 

 

 

 

 

 

3. Data, tytuł inicjatywy, grupa przedszkolna 

data tytuł inicjatywy nazwa grupy 

   

4. Adresaci (liczba dzieci, rodziców, przedstawicieli grona pedagogicznego, którzy wzięli 

udział w inicjatywie) 

Liczba grup przedszkolnych: ………… 

Łączna liczba dzieci: ……….. 

Liczba rodziców: ………… 

Liczba przedstawicieli grona pedagogicznego: ………… 

Inne: …………….. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opis realizacji przedsięwzięcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wykaz załączników – rodzaj i liczba 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w akcji „Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 

Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” 

Oświadczenie 
Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku w ramach udziału przedszkola w akcji  

„Każdego Dnia Jeszcze Lepsi” 

 

……………………………………………………...…………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby, której wizerunek został udostępniony) 

Oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka*, utrwalonego podczas akcji „Każdy Dzień 

Może Być Lepszy” zorganizowanej w Przedszkolu nr …..…. w Warszawie, przez 

Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”: 

a. w celach udokumentowania przebiegu akcji (przesłanie dokumentacji 

fotograficznej do Organizatora, wyłonienie zwycięzców) 

b. w celu zorganizowania wystawy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów*  

c. w celu opublikowania przebiegu akcji na stronie internetowej Organizatora 

oraz na profilu Organizatora w mediach społecznościowych)* 

*niepotrzebne skreślić 

 Powyższej zgody udzielam dobrowolnie i dotyczy ona bezpłatnego i bezterminowego 

wykorzystania wizerunku w wyżej wymienionych celach. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych 

w postaci imienia, nazwiska oraz nazwy przedszkola, w celach wynikających 

z organizacji konkursu. 

Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie 

i Szkole „Żyjmy zdrowo”, zwany dalej Organizatorem konkursu; 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda; 

3. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie; 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo 

do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa UOD, gdy uznam, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO). 
 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis osoby, której wizerunek został udostępniony 

lub czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 


