REGULAMIN PROJEKTU
„Dzieciaki bystrzaki. Odkrywamy tajemnice świata!”
§1 Organizator
Organizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna z siedzibą w Gdańsku,
al. Grunwaldzka 137/7, we współpracy z Centrum EduFun w Gdyni, ul. 10 Lutego 21/2. Dane
kontaktowe: Monika Skorczewska, tel. 792400824, info@edufun.pl, www.edufun.pl.
§2 Uczestnik
Uczestnikiem projektu mogą być przedszkola mieszczące się w następujących gminach wiejskich
Województwa Pomorskiego: Chojnice, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Chmielno,
Sierakowice, Somonino, Stężyca, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma, Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo,
Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Kosakowo, Krokowa, Puck, Dębnica Kaszubska, Główczyce,
Kobylnica, Słupsk, Morzeszczyn, Choczewo, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo.
§3 Czas trwania
Projekt rozpoczyna się 20.09.2017r., a kończy się 15.12.2017r., przy czym formularz
zgłoszeniowy i zdjęcie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2017r. Wyniki
zostaną zaś przesłane w formie elektronicznej do wszystkich zgłoszonych przedszkoli do dn.
04.10.2017r.
§4 Cel projektu
Celem projektu jest pokazanie dzieciom jak fascynujące jest odkrywanie przyrodniczych zagadek
otaczającego swiata. Naszym projektem promujemy naukę poprzez zabawę, zdrowe
wspołzawodnictwo, a takze nowoczesne formy nauczania, w tym m.in. metodę projektu oraz
interaktywną edukację. Dzieci z wybranych przedszkoli przeprowadzając proste eksperymenty
chemiczne i fizyczne będą mogły przekonac się czym jest nauka zwana kryminologią.
§5 Warunki uczestnictwa
1. Nalezy wypełnic i przesłac drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcie nawiązujące
do tematyki projektu – pracy detektywa. Wysyłając większą ilosc zdjęc mozna zwiększyc swoje
szanse na wygraną. Kazde przedszkole moze przesłac max. 5 zdjęc, przy czym do danego
przedszkola przyjedziemy z zajęciami wyłącznie jeden raz.
2. Uczestnik musi posiadac prawa autorskie do przesłanego zdjęcia. Nie moze byc to zdjęcie pobrane
z Internetu lub innego zrodła.
3. Osobą zgłaszającą formularz i zdjęcie musi byc osoba pełnoletnia związana z danym

przedszkolem np. Pracownik, Dyrektor, Rodzic za zgodą przedszkola.
4. Formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcie należy przesłać pod wskazany adres e-mail: info@edufun.pl.
Możliwe jest także dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcia pocztą tradycyjną,
kurierem lub osobiście pod adres: 10 lutego 21/2, 81-364 Gdynia.
5. Zgłoszenie zdjęć do Projektu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
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§6 Nagroda i zasady jej przyznania
1. W projekcie zostanie wyłonionych 20 przedszkoli, ktorych zdjęcia zostały wybrane jako najlepsze
i ktore przesłały formularz zgłoszeniowy.
2. Nagrodą jest przeprowadzenie w kazdym z przedszkoli pokazow naukowych pn. „Będę
detektywem” dla maksymalnie 4 grup. Podczas pokazow dzieci przeprowadzając proste
eksperymenty chemiczne i fizyczne będą mogły przekonac się czym jest nauka zwana
kryminologią, oraz jak fascynujące jest odkrywanie przyrodniczych zagadek otaczającego swiata.
3. Pokazy trwac będą od 35 do 45 minut, w zaleznosci od wieku dzieci. Dla najmłodszych
przewidziano krotsze zajęcia.
4. Pokazy odbędą się na terenie danego przedszkola, w pazdzierniku lub listopadzie 2017r., przy
czym dokładny termin i harmonogram (dogodny dla obu stron) zostanie ustalony z Dyrekcją danej
placowki.
5. Komisja do 04.10.2017r. wyłoni zwycięskie placowki, a wyniki zostaną przesłane w formie
elektronicznej do wszystkich zgłoszonych przedszkoli. Tym samym Organizator niezwłocznie
skontaktuje się z wygranymi placowkami w celu ustalenia terminu odbioru nagrody.
§7 Informacje dodatkowe ;)
1. Biorąc udział w projekcie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
2. Nauka z EduFun to przede wszystkim dobra zabawa, więc niech też Wasze eksperymentowanie
sprawia samą przyjemność.
3. Życzymy powodzenia!
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