REGULAMIN PROGRAMU „Wybieram wodę – program edukacyjny
dla szkół podstawowych”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w
programie edukacyjnym „Wybieram wodę – program edukacyjny dla szkół
podstawowych”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Programem”.
2. Program rozpoczyna się 21 października 2015 r. i kończy się 31 grudnia 2019 r.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem i koordynatorem Programu jest Instytut Promocji Zdrowia i
Dietoterapii Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-008), Al. Waszyngtona nr 45/51
lok. 55, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 341537 (w dalszej części Regulaminu jako:
„Organizator”).

§3
ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU
1. Program ma zasięg ogólnopolski.
2. Uczestnikiem Programu może być szkoła podstawowa (zwana w dalszej części
Regulaminu „Placówką”) realizująca zadania edukacyjne, o których mowa w
Regulaminie, zakwalifikowana do udziału w Programie przez Organizatora na
podstawie kryteriów określonych w § 4 Regulaminu.
3. Program powinien być realizowany przez nauczyciela/edukatora (dalej jako:
„Nauczyciel/Edukator”) dowolnego przedmiotu, który prowadzi w Placówce
zajęcia z uczniami ze szkół podstawowych.
§4
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I ZASADY REKRUTACJI
1. Program adresowany jest do wszystkich Placówek spełniających kryteria
określone w Regulaminie, zaś ich liczba nie jest w żaden sposób limitowana
przez Organizatora.
2. Rekrutacja Placówek do Programu trwa od 21 października 2015 r. do 31
grudnia 2019 r.
3. Placówkę do Programu zgłasza dyrektor Placówki lub upoważniona przez niego
osoba, np. Nauczyciel/Edukator.
4. Zgłoszenie Placówki do udziału w Programie następuje poprzez: poprawne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie
www.wybieramwode.pl i zaakceptowanie Regulaminu. Zgłoszenie nie jest

równoznaczne z zakwalifikowaniem Placówki do udziału w Programie. Zgłoszenie
może nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnym
zakwalifikowaniu poszczególnych Placówek do udziału w Programie. Kwalifikacja
odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Od
zakwalifikowania do Programu bądź odmowy zakwalifikowania nie przewidziano
odwołania.
6. W ciągu siedmiu dni od dnia zgłoszenia Placówki do Programu, na adres mailowy
Placówki podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłane potwierdzenie
przyjęcia Placówki do Programu bądź informacja o odmowie zakwalifikowania do
udziału w Programie.
7. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie, wraz z potwierdzeniem
przyjęcia Placówki do Programu, Organizator prześle placówce scenariusze lekcji
edukacyjnych niezbędnych do realizacji Programu.
§5
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. W ramach Programu Placówka:
a) zrealizuje z minimum jednym, dowolnie wybranym zespołem uczniowskim
minimum jedną lekcję edukacyjną spośród przesłanych przez Organizatora na
adres e-mail Placówki wraz z potwierdzeniem przyjęcia Placówki do
Programu;
b) będzie sprawowała nadzór nad pracą uczniów realizujących Program;
c) zapewni wypełnienie
przez Nauczycieli/Edukatorów biorących udział w
Programie przygotowanej przez Organizatora ankiety podsumowującej
Program,
która
zostanie
umieszczona
na
stronie
Organizatora
www.wybieramwode.pl lub przesłana na adres e-mail Placówki. Termin na
wypełnienie ankiety wynosi 2 tygodnie od dnia zakończenia realizacji lekcji
edukacyjnych w ramach Programu;
d) zapewni udział w zajęciach w ramach Programu wybranym zespołom
uczniowskim oraz realizację na zajęciach przez Nauczyciela/Edukatora
programu i zadań wynikających z opracowanych przez Organizatora skryptów
zajęć.
3. W ramach Programu Organizator:
a) opracuje i udostępni Placówkom na zasadach określonych w Regulaminie
gotowe scenariusze lekcji w ramach Programu oraz o ile będzie to niezbędne,
na wniosek Placówki opracuje i przekaże dodatkowe materiały pomocnicze
potrzebne do realizacji zajęć w ramach Programu;
b) udzieli Nauczycielom/Edukatorom, na ich wniosek, merytorycznej i
metodologicznej pomocy w trakcie realizacji zajęć przewidzianych
w
Programie;
c) prowadzić będzie stronę internetową Programu: www.wybieramwode.pl;
d) będzie promował Program w mediach;
e) przygotuje i przekaże Placówkom, które wzięły udział w Programie i wypełniły
ankietę certyfikaty ukończenia Programu;
f) przygotuje
i
udostępni
na
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internetowej
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www.wybieramwode.pl
cyfrową
wersję
dyplomów
dla

Nauczycieli/Edukatorów, którzy wypełnili ankietę, a także dla ich uczniów
biorących udział w Programie.

§6
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest
Placówka.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Programu oraz do siódmego
dnia po jego zakończeniu. Reklamacje złożone po powyższym terminie nie będą
rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla
pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub datę na dowodzie nadania
przesyłki kurierskiej. Organizator zastrzega jednak, iż nie będą uznawane
przesyłki, które pomimo tego, iż zostały wysłane w terminie, zostaną dostarczone
do Organizatora w terminie późniejszym niż czternastego dnia po zakończeniu
Programu.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na
adres Organizatora wskazany w Regulaminie. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem
„Reklamacja”.
4. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia jej
otrzymania przez Organizatora.
5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej, drogą
pocztową, na adres podany przez Placówkę w piśmie reklamacyjnym. Niepodanie
przez Placówkę adresu zwrotnego skutkować będzie pozostawieniem reklamacji
bez rozpatrzenia.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Placówce przysługuje prawo do
dochodzenia
nieuwzględnionych
roszczeń
przed
właściwym
sądem
powszechnym.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w
Programie i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora
www.wybieramwode.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym,
w tym Placówkom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w
tym w odniesieniu do zasad i warunków prowadzenia Programu. Zmienione
postanowienia Regulaminu, w tym w zakresie zasad i warunków prowadzenia
Programu, obowiązują Placówki od chwili ich opublikowania na stronie
internetowej Organizatora www.wybieramwode.pl, z tym, że nie mogą one
naruszać praw nabytych przez Placówki.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

