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Regulamin Programu
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
DEFINICJE:
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
 Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
określający zasady prowadzenia Programu.
 Organizator – Organizatorem Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest
Maspex – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach.
 Program – Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, prowadzony przez Maspex GMW - Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i
Profilaktyki Biura Prewencji KGP oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu
Drogowym Biura Ruchu Drogowego KGP na zasadach określonych w Regulaminie,
przez czas określony od dnia 01.09.2017 do dnia 30.06.2018.
 Szkoły Podstawowe - W programie mogą brać udział szkoły, których siedziby
znajdują się na terenie całej Polski, dalej zwane „szkoły podstawowe”.
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Organizatora w konkursie mogą brać udział
również inne szkoły, placówki i organizacje. Jedna szkoła podstawowa może dokonać
wyłącznie jednego zgłoszenia do Programu.
 Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” - certyfikat przyznawany szkołom
podstawowym, które spełnią kryteria zawarte w Regulaminie. Certyfikat przyznawany
jest na 1 rok. Zasady przedłużania tytułu będą zawarte w Regulaminie na kolejny rok.

CELE PROGRAMU
 Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę
w szkole.
 Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
 Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
 Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na
konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.
 Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program będzie trwał od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.
ZASADY PROGRAMU
A. PRZEDMIOT PROGRAMU:
1. Nauczyciele klas I szkół podstawowych przeprowadzają lekcje na temat bezpieczeństwa w
oparciu o materiały edukacyjne przesłane przez Organizatorów Programu. Szkoły przekazują
wszystkim pierwszoklasistom książeczki z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa do
uzupełnienia w domu wraz z broszurą informacyjną dla rodziców. Materiały te zostaną
również przekazane szkołom podstawowym przez Organizatorów.
2. Za zgodą Organizatora w programie mogą uczestniczyć również inne klasy niż pierwsze
oraz dzieci z innych niż szkoły podstawowe jednostek organizacyjnych W takim przypadku
postanowienia Regulaminu dotyczące klas I i pierwszoklasistów stosuje się odpowiednio do
innych uczestników.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU:
Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez rozmowę telefoniczną i/lub poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej programu
(www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele).

C. REALIZACJA PROGRAMU
1. Szkoły podstawowe, zgłoszone do programu otrzymują przesyłkę, zawierającą:
 materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
 książeczki dla dzieci wraz z broszurą informacyjną dla Rodziców,
 certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.
2. Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują program.
3. Materiały przeznaczone dla dzieci nauczyciele przekazują Pierwszoklasistom,
a broszury informacyjne ich rodzicom.
4. W trakcie roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają w szkołach Test
Bezpieczeństwa po realizacji zajęć. Informacja o Teście Bezpieczeństwa zostanie
zamieszczona po rozpoczęciu programu przez Organizatora na stronie
www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele. Test Bezpieczeństwa będzie sprawdzał
wiedzę Pierwszoklasistów z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej
pomocy.

D. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Szkołom podstawowym, które przeprowadziły w klasach pierwszych lekcje w oparciu o
przesłane materiały edukacyjne, przyznany zostaje certyfikat „Akademii Bezpiecznego

Puchatka”. Certyfikat wysyłany jest razem z materiałami edukacyjnymi na początku
programu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE







Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów zamieszczonych
przez szkoły podstawowe na stronie internetowej programu lub przesłanych do
Organizatora do celów promocji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad realizacji Programu lub jego
odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
Organizator w drodze wyjątku zastrzega sobie prawo możliwości uczestnictwa w
programie innych podmiotów niż wyżej wymienione.
Organizator nabywa własność nadesłanych lub umieszczonych na stronie
internetowej materiałów, a także ma prawo korzystania z autorskich praw
majątkowych do tych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony,
na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
audiowizualną, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty
o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich
w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie
technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem,
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
Uczestnicy Programu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych lub zamieszczonych na
stronie internetowej materiałów.

Dodatkowych informacji na temat Programu udziela:
Paulina Pasieka
Koordynator Programu
tel. (0-33) 870 8206
p.pasieka@maspex.com

