Regulamin udziału szkół podstawowych programu „Polsko, uśmiechaj się!”
§1
Program
Program edukacyjno-profilaktycznego prowadzony pod nazwą „Polsko, uśmiechaj się!”, o którym
mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Programem”) skierowany jest do szkół
podstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polski.
§2
Cele programu
Celem Programu jest edukacja dzieci w wieku 5-9 lat na temat prawidłowej higieny jamy ustnej w
wybranych szkołach podstawowych, na terenie Polski. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez
wolontariuszy PCK (jak zdefiniowano poniżej) oraz nauczycieli, którzy współpracują z PCK.
§3
Podstawowe pojęcia
1. Fundatorem Programu jest Colgate - Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000035014, kapitał zakładowy 21 003 506,00
złotych., numer NIP 525-241-27-27 (dalej jako: „Fundator” lub „Colgate”).
2. Organizatorem Programu: Polski Czerwony Krzyż (dalej jako: „Organizator” lub „PCK”)
3. Uczestnik Programu – uczestnikiem Programu może być wyłącznie szkoła podstawowa,
która zostanie wybrana przez Organizatora Programu i która spełni warunki opisane w
niniejszym regulaminie (dalej jako: „Uczestnik”).
4. Beneficjent Programu - beneficjentem Programu jest uczeń w wieku 5-9 lat, która jest
uczniem szkoły podstawowej Uczestnika Programu (dalej jako: „Beneficjent”).
§4
Warunki uczestnictwa oraz realizacji Programu
1. Program rozpoczyna się w dniu 07 maja, a kończy 31 lipca 2018 r., który jest ostatecznym
dniem rozliczenia programu.
2. Ramowy harmonogram Programu:
a) 07 maja 2018 r. – start Programu, w tym lekcji edukacyjnych;
b) 22 czerwca 2018 r. – zakończenie zajęć edukacyjnych;
c) 31 lipca 2018 r. – rozliczenie programu pomiędzy Fundatorem, a Organizatorem.
3. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany osobno każdemu Uczestnikowi.
4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Programu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w tym
regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w
Programie.
5. Ostateczna kwalifikacja Uczestnika do Programu następuje po spełnieniu poniższych
wymagań:
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a)
Uczestnik wskaże osobę, która z ramienia danej szkoły podstawowej będzie
kontaktowała się z Organizatorem.
b)
Uczestnik zobowiązuje się poinformować rodziców / opiekunów prawnych
Beneficjentów o Programie i otrzymać ich zgodę na udział dziecka w lekcji edukacyjnej w
ramach Programu.
c)
Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do
przeprowadzenia akcji udostępnienia sprzętu audiowizualnego na potrzeby przeprowadzenia
Programu.
6. Uczestnik zakwalifikowany do Programu zostanie poinformowany o tym fakcie drogą
elektroniczną lub telefoniczną na adres e-mailowy i numer telefonu wskazany przez
Uczestnika.
7. Organizator nie jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji, z jakiego powodu niektóre szkoły
podstawowe nie zakwalifikowały się do Programu.
8. Uczestnik programu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej
Programu.
9. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zapewnienia sali lekcyjnej oraz wspólnego ustalenia z
Organizatorem harmonogramu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli i
wolontariuszy PCK w ramach Programu.
10. Uczestnik Programu zobowiązuje się przyjąć nieodpłatne materiały edukacyjne, które zostaną
przekazane Beneficjentom oraz pracownikom Uczestnika (dalej jako: „Materiały”).
11. Materiały, składają się z:


zestawu: pasta do zębów Colgate Total Original 19ml, Szczoteczka Colgate Rabbit oraz
kalendarzyk mycia zębów,



ślubowanie ucznia,



dyplom ukończenia lekcji edukacyjnej,



plan lekcji z tabliczką mnożenia,



roll-up z informacją o Programie,



plakaty z informacją o Programie,

12. Fundator oraz Organizator niniejszym oświadczają, iż w związku z przekazaniem Materiałów
nie żądają i nie będą w przyszłości żądać od Uczestnika żadnego świadczenia wzajemnego
13. Materiały edukacyjne przekazane Uczestnikowi nie mogą być zmieniane, modyfikowane i są
chronione prawem autorskim Fundatora. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach
komercyjnych.
14. Ilość materiałów edukacyjnych przekazanych Uczestnikowi będzie ustalana z Organizatorem.
Wszelkie zmiany ilości dostarczonych zestawów edukacyjnych będą rozpatrywane
indywidualnie.
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15. Udział Uczestnika w Programie, udział Beneficjentów w Programie, materiały edukacyjne
oraz lekcje edukacyjne dla Beneficjentów są całkowicie bezpłatne.
16. Rezygnacja Uczestnika oznacza, że w szkole podstawowej nie zostaną przeprowadzone lekcje
edukacyjne. Uczestnik nie otrzyma także Materiałów, o których mowa w § 4 ust. 11
niniejszego Regulaminu.
17. Uczestnikom Programu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za użyczenie
powierzchni, prądu i innych mediów w celu przeprowadzenia lekcji edukacyjnych.
Bezpieczeństwo Beneficjentów i Organizatorów na terenie szkoły zapewnia Uczestnik
Programu.
§5
1. Organizator nie jest upoważniony do zbierania jakichkolwiek danych osobowych
Beneficjantów oraz pracowników Uczestnika.
2. Organizator nie jest upoważniony do utrwalania wizerunku Beneficjantów Programu,
pracowników Uczestnika, ani swoich wolontariuszy biorących udział w Programie.
3. Fundator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie postanowień §5 ust. 1-2.

1.
2.

3.

§6
Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stornie internetowej:
www.pck.org.pl oraz www.polskousmiechajsie.pl.
Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Programu przez Uczestnika Programu będzie
oznaczało jego wykluczenie z udziału w Programie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie
danych osobowych
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