
 

 

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNEJ 

DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA  

WŚRÓD NAJMŁODSZYCH 

„BEZPIECZNI PO ZMIERZCHU” 
 

 

§ 1. Organizator i Mecenasi 
 

1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) 

z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części regulaminu  

Organizatorem. 

 

2. Organizator przy realizacji Akcji współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu. 

 

3. Osobą udzielającą informacji na temat Akcji jest Joanna Janik-Jaworska, tel. 533 421 953,                                            

e- mail: janik@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze organizatora:                                                 

ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 

 

 

§ 2. Cel Akcji 
 

1. Akcja edukacyjna  ma na celu  zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej podstawowych zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci oraz ocieplenie wizerunku policjanta. 

 

 

§ 3. Uczestnicy Akcji 
 

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół 

podstawowych, na terenie powiatu zawierciańskiego, które zgłoszą w odpowiednim terminie 

chęć udziału w Akcji. 

 

 

§ 4. Zasady Akcji - harmonogram 

 

Wszystkie potrzebne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do Akcji „Bezpieczni po zmierzchu”, 

podsumowanie Akcji oraz ilustracja do kolorowania) będą dostępne do pobrania na stronach 

www.crl.org.pl oraz www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl. 

 

 

1. Termin realizacji Akcji: 27.09.2018r. godz.10.00 

2. Uczestnicy wszystkich zgłoszonych placówek, otrzymują od opiekunów rysunek formatu A4 

do pokolorowania dowolną techniką plastyczną. O godz. 10.00 wszyscy uczestnicy 

rozpoczynają działanie. 

3. Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie powinna wynosić 25 przedszkolaków/uczniów. 

4. W poszczególnych placówkach, podczas trwania Akcji wezmą udział policjanci dzielnicowi. 

Ich głównym zadaniem będzie przeprowadzenie krótkiej pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa, 

zagrożeń na drodze, a także potrzeby noszenia elementów odblaskowych. 

5. Organizator zezwala placówkom na oznaczanie się w postach, które będą publikowane na 

stronach internetowych placówek w celu promocji Akcji. 



 

 

6. Po zakończonej Akcji, placówki zobowiązane są do wysłania w wersji elektronicznej 

podsumowania Akcji oraz fotografii pokolorowanych ilustracji. 

7. Zaleca się, aby opiekunowie placówek zachęcili przedszkolaków/uczniów do zabrania 

pokolorowanych ilustracji do domu w celu zaprezentowania wykonanych prac 

rodzicom/opiekunom. Dzięki temu dzieci wraz z rodzicami/opiekunami, będą mogły przywiesić 

pracę w widocznym miejscu w domu np. na lodówce. 

 

§ 5. Organizacja Akcji 
 

1. Placówka zainteresowana udziałem w Akcji jest zobowiązana do poinformowania Organizatora 

o chęci przystąpienia do Akcji poprzez kontakt drogą mailową: janik@crl.org.pl. 

2. Placówka przystępująca do Akcji jest zobowiązana do wypełnienia, a także wysłania formularza 

zgłoszeniowego do Akcji „Bezpieczni po zmierzchu” na podany e-mail: janik@crl.org.pl co jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2, powinny zostać złożone do dnia 25.09.2018 do godz. 

15.00. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą przez niego 

rozpatrywane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, a także godziny rozpoczęcia Akcji,  

o którym mowa w  §4 pkt. 1. 

5. Placówki biorące udział w Akcji, po jej zakończeniu zobligowane są do przesłania w formie 

elektronicznej na podany  adres e-mail: janik@crl.org.pl podsumowania Akcji. 

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

 

1. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego 

opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 

poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz 

w celach związanych z Akcją. 

 

2. Placówki uczestniczące w Akcji wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora 

zgromadzonych materiałów (zdjęcia, krótki film itp.) Materiał zostanie opublikowany  m.in. 

na  stronach internetowych organizatorów w celach promocyjnych całego działania. 

 

 

3. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo (znaku towarowego) 

placówkom, które przystąpiły do Akcji poprzez publikację zebrany materiałów podczas 

trwania Akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całego działania 

dotyczącego  podstawowych zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych. 

 

 

 

 


