Wadowice, 2018r.

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
MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach.
 Program – Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, prowadzony przez MGD
MWS Sp. z o.o. Sp.k. we współpracy z Wydziałem Profilaktyki Społecznej Biura
Prewencji KGP oraz Wydziałem Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP na
zasadach określonych w Regulaminie, przez czas określony od dnia 03.09.2018 do
dnia 31.01.2019.
 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.
 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 03.09.2018 roku do 31.01.2019 roku.
ZASADY PROGRAMU
A. PRZEDMIOT PROGRAMU:
Nauczyciele klas I szkół podstawowych przeprowadzają lekcje na temat bezpieczeństwa w
oparciu o materiały edukacyjne przesłane drogą elektroniczną przez Organizatora Programu.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU:
Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez rozmowę telefoniczną z
przedstawicielem Organizatora lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
zamieszczonego na stronie internetowej programu www.akademiapuchatka.pl
C. REALIZACJA PROGRAMU
1. Szkoły podstawowe, zgłoszone do programu otrzymują drogą mailową materiały
edukacyjne zawierające: materiały merytoryczne dla Nauczyciela, scenariusze
lekcyjne wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi dla Nauczyciela, karty pracy
dla uczniów, prezentacje podsumowujące każdą lekcję, prezentację dla Rodziców.
2. Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują program.
3. Materiały przeznaczone dla dzieci Nauczyciele kopiują i przekazują
Pierwszoklasistom.
4. W trakcie roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają w szkołach Test
Bezpieczeństwa po realizacji zajęć. Informacja o Teście Bezpieczeństwa zostanie
zamieszczona przez Organizatora na stronie www.akademiapuchatka.pl. Test
Bezpieczeństwa będzie sprawdzał wiedzę Pierwszoklasistów z zakresu
bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
D. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Szkołom podstawowym, które zrealizowały w klasach pierwszych lekcje w oparciu o
przesłane materiały edukacyjne, przyznany zostaje certyfikat „Akademii Bezpiecznego
Puchatka”. Warunkiem otrzymania Certyfikatu dla Szkoły oraz szablonu Dyplomu dla
Uczniów jest przeprowadzenie Testu Bezpieczeństwa oraz uzupełnienie Ankiety
Podsumowującej Program znajdującej się na stronie www.akademiapuchatka.pl. Certyfikat
wysyłany jest drogą mailową na wskazany w Ankiecie adres mailowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione w związku z realizacją
Programu są przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
Zabronione jest dokonywanie samodzielnych modyfikacji materiałów.

2. Program musi zostać przeprowadzony w zgodzie z materiałami udostępnionymi przez
Organizatora.
3. Materiały udostępnione przez Organizatora mogą być wykorzystane wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Programu. Nie jest dozwolone wykorzystywanie
materiałów w innych celach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z programu szkół w przypadku
stwierdzenia naruszenia ust. 1, 2 lub 3 powyżej.
Dodatkowych informacji na temat Programu udziela:
Magdalena Chrapla
Koordynator Programu
tel. (0-33) 870 81 03
m.chrapla@maspex.com

