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Regulamin projektu „Bajeczna Księga” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin projektu „Bajeczna Księga” zatwierdzony i obowiązujący w CEBP 24.12 

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

pod nr. 0000487975, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, zwanej w niniejszym 

regulaminie także: „Organizatorem”. 

 

2. „Bajeczna Księga” to bliżejprzedszkolny projekt edukacyjny dla przedszkoli, którego 

ambasadorką jest Ewa Stadtmüller (dalej zwany także „Projektem”). W ramach 

Projektu nauczyciele będą tworzyć wraz z przedszkolakami i ich rodzicami (w dalszej 

części regulaminu łącznie zwani również „Uczestnikami”) „Bajeczną Księgę” – 

tworzyć wspólnie opowiadanie, którego początek został opublikowany  

w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.  

 

3. Cele Projektu: 

• promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków;  

• stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej;  

• angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania 

rozwoju dzieci. 

 

4. Projekt „Bajeczna Księga” realizowany będzie w terminie od 11 października 2019 

roku do 8 czerwca 2020 roku.   

 

5. Jak wziąć udział w Projekcie:  
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a) Nauczyciel zakłada zeszyt w formacie A4 z czystymi kartkami, w twardej okładce, 

który staje się „Bajeczną Księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja wstęp do 

bajki „O zielonej biedronce i balu na łące” (który został opublikowany w miesięczniku 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 7-8.2019 z materiałami uniwersalnymi, a także jest 

dostępny do pobrania na stronie Projektu pod adresem: 

https://blizejprzedszkola.pl//bajecznaksiega/materialy-pomocnicze), po czym 

odczytuje go dzieciom i zachęca, aby zaproponowały dalszą część. W tym samym 

dniu nauczyciel pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Wybrane jedno 

dziecko, które wyraziło chęć na powyższe, zabiera „Bajeczną księgę” do domu  

i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment bajki oraz samodzielnie wykonuje 

ilustrację. Za każdym razem książka wraca do nauczyciela, a ten wyznacza kolejną 

chętną osobę. Książka krąży po domach przedszkolaków, a na koniec nauczyciel 

odczytuje bajkę i wspólnie z dziećmi wymyśla jej zakończenie.  

b) Po zakończeniu Projektu, należy umieścić relację z realizacji Projektu na stronie 

Projektu w zakładce Galerie i relacje. Instrukcja, jak zamieścić relację, znajduje się 

pod adresem: http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf  

 

6. Uczestnik nie musi wypełniać zgłoszenia udziału w Projekcie. Jedyną formalnością 

jest: 

a) założenie konta na blizejprzedszkola.pl w celu pobrania bezpłatnych materiałów 

pomocniczych do samodzielnego wydrukowania (dyplomów dla dzieci) oraz 

certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie; 

b) zamieszczenie relacji na stronie Projektu w zakładce Galerie i relacje – w celu 

pobrania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie. Certyfikat można 

pobrać poprzez wypełnienie licznika dostępnego na stronie Projektu (w liczniku 

należy podać nazwę przedszkola, liczbę uczestników oraz wkleić link do relacji, 

uprzednio umieszczonej na stronie Organizatora).  

 

https://blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega/materialy-pomocnicze
http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf
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7. Relacja nie musi zawierać zdjęć dzieci/ich opiekunów prawnych/nauczycieli. Jeśli 

zawiera – Uczestnik, który publikuje w relacji materiały zawierające wizerunki osób, 

wraz z publikacją oświadcza, że osoby te lub ich prawni opiekunowie (w przypadku 

publikacji wizerunków dzieci) wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu 

wzięcia udziału w niniejszym Projekcie. Organizator proponuje treść zgody  

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

7.1. Relacja może zawierać elementy z tworzenia bajki przez dzieci i ich rodziców  

w domu i w przedszkolu, jak również wybrane fragmenty już powstałej książki. Aby 

opublikować fragmenty książki, należy posiadać pisemną zgodę na wykorzystanie 

tekstów i ilustracji dzieci i ich opiekunów. Organizator proponuje treść zgody  

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

II. Opłaty 

 

1. Udział w Projekcie, jak również założenie i prowadzenie konta na 

blizejprzedszkola.pl, nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat 

rejestracyjnych. Pełny regulamin blizejprzedszkola.pl dostępny jest na stronie: 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin. 

 

2. Uczestnik może bezpłatnie korzystać z materiałów pomocniczych proponowanych 

przez Organizatora na stronie Projektu. Materiały przygotowane zostały do 

samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania (dyplomy dla dzieci, certyfikaty). 

Organizator przygotował do bezpłatnego pobrania:  

• dwa dyplomy dla dzieci na zakończenie Projektu – jeden dla dziewczynki, drugi dla 

chłopca,  

• certyfikat dla przedszkola/nauczyciela, potwierdzający udział w Projekcie.  

Dyplomy oraz certyfikaty będą dostępne do pobrania przez Uczestników w terminie 

określonym w pkt. I ppkt. 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków 

określonych w pkt. I ppkt. 6 powyżej. 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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3. Do realizacji Projektu potrzebny jest wstęp do bajki „O zielonej biedronce i balu na 

łące”, który został opublikowany w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 7-

8.2019 z materiałami uniwersalnymi, a także jest dostępny do pobrania na stronie 

Projektu pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega/materialy-

pomocnicze za pomocą kodu darmowego pobierania/bezpłatnego pobrania lub kodu 

sms.  

3.1. W związku z powyższym, udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla 

Uczestników, którzy posiadają BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 7-8 z materiałami 

uniwersalnymi lub którzy posiadają kod darmowego pobierania/bezpłatne pobranie 

(kody/pobrania są dołączane do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA lub 

rozdawane przez Organizatora przy różnych okazjach, np. na konferencjach). 

3.2. Plik ze wstępem do bajki można pobrać również za pomocą kodu sms (cena 4,92 

zł brutto) na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/przepis-na-bajke,2,8337.html. 

Dokładne warunki korzystania z usługi sms zostały opisane w regulaminie strony 

blizejprzedszkola.pl: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin.   

 

III. Konkurs na najciekawszą relację z realizacji projektu „Bajeczna Księga”  

 

1. Spośród relacji, które Uczestnicy opublikują na stronie Projektu, Organizator 

wybierze pięć najciekawszych – oceniając pomysłowość, kreatywność ujęcia tematu 

oraz ogólny wyraz estetyczny i artystyczny (dalej również jako „Konkurs”). Relacja 

może zawierać elementy z tworzenia bajki przez dzieci i ich rodziców w domu  

i w przedszkolu, jak również wybrane fragmenty już powstałej książki. 

 

2. Aby relacja była brana pod uwagę w konkursie, należy podczas wpisywania się do 

licznika zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału 

w Konkursie.  

 

https://blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega/materialy-pomocnicze
https://blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega/materialy-pomocnicze
https://blizejprzedszkola.pl/przepis-na-bajke,2,8337.html
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin
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3. Konkurs trwa do zakończenia Projektu, tj. do 8 czerwca 2020 r.  

 

4. Dla autorów najciekawszych relacji zostały przewidziane nagrody:  

 

• I nagroda: zestaw nagród na nauczyciela i grupy przedszkolnej o wartości 400 zł  

• II nagroda: zestaw nagród na nauczyciela i grupy przedszkolnej o wartości 300 zł  

• III nagroda: zestaw nagród na nauczyciela i grupy przedszkolnej o wartości 200 zł  

• IV nagroda: zestaw nagród na nauczyciela i grupy przedszkolnej o wartości 150 zł  

• V nagroda: zestaw nagród na nauczyciela i grupy przedszkolnej o wartości 100 zł  

 

4.1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 15 czerwca 2020 r. na stronie Projektu  

w zakładce Konkursy. Warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie na adres 

mailowy Organizatora (konkurs@blizejprzedszkola.pl – w tytule maila wpisując: 

Projekt Bajeczna Księga – nagroda) adresu do wysyłki nagrody (po ogłoszeniu 

wyników). 

 

4.2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska jako zwycięzcy nagrody w komunikatach Organizatora na stronie 

projektu oraz www.facebook.com/blizejprzedszkola. 

 

4.3. Uczestnik będący osobą fizyczną, który wygra nagrodę o wartości przekraczającej 

200 zł lub którego łączna wartość nagród otrzymanych od Organizatora  

w ciągu roku kalendarzowego przekroczy 200 zł, jest zobowiązany do rozliczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie PIT wystawionego przez 

Organizatora. 

 

4.4. Jeśli wartość jednorazowej nagrody przekracza kwotę 200 zł, Organizator wraz  

z przyznaniem nagrody rzeczowej przyznaje również nagrodę pieniężną w wysokości 

11,11% wartości nagrody, która to nagroda pieniężna zostanie przez Organizatora 

mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
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przeznaczona  na cel uiszczenia należnego podatku dochodowego, do zapłaty którego 

w razie wygranej byłby zobowiązany Uczestnik, a którego płatnikiem jest 

Organizator. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że jest świadom oraz 

wyraża zgodę na przeznaczenie przez Organizatora części nagrody stanowiącej 

nagrodę pieniężną na w/w cel. 

 

4.5. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą, na adres wskazany w sposób 

określony w pkt. III ppkt. 4.1. powyżej – koszt wysyłki ponosi Organizator. Nie ma 

możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku otrzymania wraz z nagrodą 

potwierdzenia otrzymania nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do podpisania  

i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora na swój koszt. 

Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych. 

 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu. 

5.1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do 

wysyłki nagrody. 

 

5.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

 

5.3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

 

5.4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

 

5.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

przeprowadzić Konkursu, wysłać Nagród i spełnić wymogów prawnych.  

 

5.6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny”: 

www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

VI. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do Organizatora na 

adres konkurs@blizejprzedszkola.pl (w tytule maila wpisując: Projekt Bajeczna Księga – 

reklamacja).  

 

VII. Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest CEBP 24.12 sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. Więcej informacji na temat ochrony 

danych osobowych znajduje się na stronie www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2019 r. i jest ważny do odwołania.  

 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/bajeczna-ksiega 

 

 

  

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
http://www.blizejprzedszkola.pl/na-tropie
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Załącznik nr 1. Projekt „Bajeczna Księga”   

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) w 

imieniu własnym oraz jako opiekun prawny ……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) (skreślić niepotrzebne) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku 

mojego oraz mojego dziecka (skreślić niepotrzebne) tj. zarejestrowanie i opublikowanie zdjęć 

i/lub filmu z wizerunkiem moim oraz mojego dziecka (skreślić niepotrzebne), wykonanych 

podczas realizacji projektu „Bajeczna Księga” którego organizatorem jest wydawca 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Zdjęcia i/lub film posłużą jako relacja z realizacji 

projektu i mogą zostać opublikowane na stronach wydawcy: www.blizejprzedszkola.pl oraz 

www.facebook.com/blizejprzedszkola. Wydawcą miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest 

CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków.  

 

……………………………………………………… 

Podpis  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie tekstów i ilustracji  

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) w 

imieniu własnym oraz jako opiekun prawny ……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) (skreślić niepotrzebne) wyrażam zgodę na opublikowanie tekstów i 

ilustracji – moich i mojego dziecka (skreślić niepotrzebne) – które powstały podczas realizacji 

projektu „Bajeczna Księga”, którego organizatorem jest wydawca miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA. Teksty i ilustracje posłużą jako relacja z realizacji projektu i mogą zostać 

opublikowane na stronach wydawcy: www.blizejprzedszkola.pl oraz 

www.facebook.com/blizejprzedszkola. Wydawcą miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest 

CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków.  

 

……………………………………………………… 

Podpis 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola

