ZDROWO SOKOWO ODLOTOWO
Regulamin
1. Organizatorami akcji „Zdrowo Sokowo Odlotowo” jest P.P.U.H. Tłocznia Maurer
Zarzecze 1, 33–390 Łącko oraz Dictum - opiekun merytoryczny ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Bezpieczne Przedszkole” ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle.
2. Celem akcji jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania, ze szczególnym ujęciem w diecie dzieci
naturalnie tłoczonych soków owocowych.
3. Akcja trwa do 30.06.2015, czyli do końca roku szkolnego 2014/2015 i może być przedłużana na kolejne
okresy. Do akcji można przystąpić w każdym czasie.
4. W akcji mogą brać udział przedszkola publiczne i niepubliczne oraz oddziały przedszkolne z terenu całej
Polski.
5. Warunkiem przystąpienia do akcji jest pobranie ze strony www.bezpieczneprzedszkole.com formularza
zgłoszeniowego, wypełnienie i wysłanie faksem, mailem lub pocztą na adres organizatora:
e-mail: gabrysz.agata@gmail.com ;faks: 77 4815 313; adres: Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3 47-230
Kędzierzyn- Koźle

Zasady udziału w akcji „Zdrowo Sokowo Odlotowo”
1. Placówka uczestnicząca w projekcie raz w miesiącu zamawia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
(do pobrania na stronie www.Bezpieczne Przedszkole) zestaw 6 kartonów o poj. 5 litrów soków BIO (dostępne
smaki zostaną podane na stronie www.bezpieczneprzedszkole.com). Cena 30 litrów soku wraz z przesyłką
kurierską wynosi 200 zł brutto. Zmiany zestawienia smaków soków można dokonywać na „Formularzu zmiany
smaków”- do pobrania na stronie Bezpiecznego Przedszkola
2. Po dziesiątym zamówieniu Placówka otrzymuje 30 litrów soku w cenie przesyłki kurierskiej (20 zł brutto).
3. Raz w miesiącu odbywa się losowanie dodatkowej „premii sokowej” pośród wszystkich przedszkoli biorących
udział w projekcie.
4. Na zakończenie rocznego cyklu akcji „Zdrowo Sokowo Odlotowo” organizatorzy spośród wszystkich
uczestników akcji losują dodatkową nagrodę. W losowaniu nagród uczestniczą tylko te placówki, które
nadesłały kartę zgłoszenia do programu oraz zamawiały soki za pośrednictwem sklepu Bezpieczne Przedszkole
5. Placówka według zamieszczonego na stronie bezpieczneprzedszkole.com scenariusza organizuje spotkanie z
rodzicami i dziećmi poświęcone zaletom owoców i soków tłoczonych, z omówieniem zasad całej akcji.
6. Placówka uczestniczy w konkursach przygotowywanych na potrzeby projektu przez organizatorów akcji oraz
deklaruje promowanie zasad zdrowego odżywiania i picia naturalnych produktów bez dodatku cukru i
konserwantów, jako elementu zdrowej diety dzieci.
7. Wszelkie prace (rysunki, zdjęcia, teksty itp.) powstałe na potrzeby konkursów organizowanych podczas akcji
nie są zwracane autorom. Placówki we własnym zakresie uzyskują zgodę opiekunów prawnych na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z akcją oraz zezwolenie na publikację prac przez
organizatorów (strony internetowe organizatorów, profile FB, materiały promocyjne)
8. Placówki biorące udział w akcji otrzymują od organizatorów dodatkowe materiały promocyjne (plakaty,
ulotki, gadżety itp.)
9. Przedszkola o mniejszej liczbie oddziałów mogą zadeklarować mniejszą niż miesięczną częstotliwość
zamówień soków.
10. Przedszkola z większą liczbą oddziałów mogą zadeklarować większą niż standardowa częstotliwość
zamawiania soków - wtedy po każdych 10 dostawach, 11 będzie w cenie kosztów przesyłki kurierskiej.
11. Placówki uczestniczące w projekcie otrzymują certyfikat potwierdzający udział w akcji „Zdrowo Sokowo
Odlotowo”
12. Wszelkie pytania dotyczące projektu:
Telefonicznie: Piotr Gabrysz 601502002 lub 774815313
Mailowo: diktum@diktum.pl
Faksem: 774815313 strona programu: www.bezpieczneprzedszkole.com

