
Regulamin Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka 2018/2019 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Podstawowe definicje: 

 AZP – Akademia Zdrowego Przedszkolaka. 

 Program – program Akademii Zdrowego Przedszkolaka na bieżący rok edukacyjny. Trzy Akcje w roku 
edukacyjnym 2018/2019 

 Akcja – jedna z trzech Akcji organizowanych w ramach programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka w 
roku 2018/2019 

 Panel przedszkola – miejsce na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl, w którym przedszkola mogą 
zarządzać swoimi treściami. 

 Rok edukacyjny – rok, w którym przedszkola mogą realizować Akcje AZP, trwający: 01.09.2018 do 
30.06.2019.  

1.2. Organizatorem projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka, jest firma AZP Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, ul. Gwiaździsta 5c/1, 01-651 Warszawa. NIP 5252588768, Regon 147279070 

1.3. Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest programem społeczno – edukacyjnym, skierowanym do dzieci w 
wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu przygotowującego żywność dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
  
1.4. Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu 
przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.  

1.5. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów 
(opartych głównie na zabawach) i innych materiałów edukacyjnych, które mają angażować do wspólnej pracy 
pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.  

1.6. Akademia ma charakter ogólnopolski.  

1.7. Akcje jest skierowane do dzieci w wieku 3-6 lat. Wybrane treści mogą być również realizowane przez nieco 
młodsze lub starsze dzieci. 

1.8. Wszystkie materiały, o których mowa w niniejszym regulaminie, sam regulamin oraz panel przedszkola 
mieszczą się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl. 

1.9. Akcje są przygotowywane w oparciu o założenia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

II. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 

2.1. W Programie AZP mogą wziąć udział wszystkie przedszkola publiczne oraz niepubliczne, placówki 
przygotowania przedszkolnego, żłobki, klubiki dla dzieci oraz w specjalnych przypadkach klasy 1-3 szkół 
podstawowych, jeśli wyrażą na to zgodę oraz zaakceptują niniejszy regulamin.  

2.2. Przedszkola oraz pozostałe wymienione placówki w pkt. 2.1. podejmują decyzję o wzięciu udziału w 
Programie.  

2.3. Udział przedszkola w Programie AZP 2018/2019 jest całkowicie nieodpłatny i możliwy po: 

* zarejestrowaniu/zalogowaniu na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl 

* kliknięcie DOŁĄCZAM w panelu poszczególnych Akcji z Programu 2018/2019 

2.4. Wszystkie materiały, udostępnione dla przedszkola w ramach Akcji są przygotowywane przez ekspertów 
AZP i są zgodne z panującymi w Polsce normami zdrowia oraz aktualną Piramidą żywienia i aktywności fizycznej 
dla dzieci i młodzieży. 

http://www.zdrowyprzedszkolak.pl/


2.5.  Przedszkole przystępując do Programu AZP deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby żywienie w ich 
placówce było zgodne z normami zdrowego żywienia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 
26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

2.6. Przedszkola, które wyraziły chęć wzięcia udziału w poszczególnej Akcji, zobowiązane są do realizacji Akcji, 
zgodnie z założeniami. 

2.7. Przedszkola mogą w każdej chwili odstąpić od realizacji Akcji. 

2.8. Dołączenie do poszczególnych Akcji jest możliwe przed jej rozpoczęciem oraz podczas jej trwania.  

2.9. Przedszkole może brać udział w jednej lub kilku Akcjach w roku edukacyjnym 2018/2019. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA   

3.1. AZP przygotowuje materiały wchodzące w skład Akcji i udostępnienia go placówkom, które wyraziły chęć do 

realizacji Akcji - w formie elektronicznej, do samodzielnego pobrania ze swojego panelu przedszkola po 

zalogowaniu. (Pobieranie materiałów - Logowanie – MOJE KONTO – AKCJE AZP – Akcja  – przycisk WEJDŹ) 

3.3. W przypadku dołączenia do poszczególnej Akcji materiały są dostępne w dniu jego przystąpienia w panelu 
przedszkola. 

3.4. Wszystkie materiały Organizatora stanowią własność AZP sp. z o.o. Materiały służą wyłącznie celom 
edukacyjnym i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody ich właściciela w celach 
marketingowych. 

3.5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu materiałów, które nie wynikają z jego winy. 

3.6. Organizator zobowiązuje się do wystawienia elektronicznego Certyfikatu AZP dla przedszkola biorącego 
udział w Akcji i spełniającego warunki określone w pkt. 4.3. niniejszego Regulaminu. 

3.7. Organizator ma prawo do odmówienia wystawienia Certyfikatu za udział w Akcji w przypadku 
niedostosowania się do założeń niniejszego Regulaminu. 

3.8. Organizator ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby w ramach realizowanej Akcji nie naruszać niczyich 
dóbr osobistych, wychowawczych oraz odczuć religijnych. 

3.9. Organizator ma prawo do wykorzystania materiałów zamieszczonych przez placówki na stronie 
www.zdrowyprzedszkolak.pl, zgodnie z regulaminem strony w celach promocyjnych. 

3.10. Przedszkola biorące udział  w Akcji zobowiązują się do przekazania rodzicom materiałów dostarczonych 
przez Organizatora, jeżeli zostaną o to poproszone. 

3.11. Organizator ma prawo przekazać placówkom materiały promocyjne swoje oraz Partnerów Akademii 
Zdrowego Przedszkolaka. 

  

IV. WYMAGANIA ORGANIZATORA WOBEC PRZEDSZKOLI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE AZP 

4.1. Przedszkole przystępujące do poszczególnych Akcji zobowiązuje się do zrealizowania programu na podstawie 
przygotowanego scenariusza zajęć i przy wykorzystaniu materiałów udostępnionych przez Organizatora. 

4.2. Przedszkole przystępując do Programu AZP deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby żywienie w ich 
placówce było zgodne z normami zdrowego żywienia oraz Rozporządzeniem, o którym mowa w p. 2.5 niniejszego 
Regulaminu. 



4.3. W celu otrzymania elektronicznego Certyfikatu potwierdzającego udział w poszczególnych Akcji przedszkole 
jest zobowiązane do jej zrealizowania oraz udokumentowania przeprowadzonych zajęć w przedszkolu w postaci 
kilku zdjęć w swoim panelu przedszkola. (Logowanie – Moje konto – Akcje AZP – Akcja WEJDŹ – Zdjęcia należy 
wstawić do szarej ramki z podpisem Galeria). 

4.4. Akcje mogą być realizowane w dowolnym momencie w roku edukacyjnym 2018/19.  

4.5. Dokumentacja z realizacji poszczególnych Akcji, o której mowa w punkcie 4.3 może być zamieszczana przez 
cały rok edukacyjny, w dowolnym momencie. Formatka do uzupełniania dokumentacji będzie otwarta do 
30.09.2019 r. 

 
V. REJESTRACJA W SERWISIE WWW.ZDROWYPRZEDSZKOLAK.PL 

5.1. Przedszkole rejestrując się na stronie, oświadcza, że podane dane są prawdziwe. 

5.2. Przedszkole ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. 

5.3. Przedszkole rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i 
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5.4. Organizator oświadcza, że dane przedszkola podane w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane 
wyłącznie przez Organizatora. 

5.5. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie maila na adres kontakt@zdrowyprzedszkolak.pl z adresu, na 
który jest zarejestrowane konto z prośbą o jego usunięcie. 

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Przedszkole przystępując do Programu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu 

b) nie udostępnienie przedszkolom materiałów dotyczących danej Akcji, z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

c) opóźnienia w zamieszczeniu materiałów, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zdarzeń 
mających wpływ na organizowanie Akcji. 

6.4. Wszystkie wątpliwości związane z realizacją Programu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora, 
korzystając z możliwości kontaktu zamieszczonych na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl 

 

 

http://www.zdrowyprzedszkolak.pl/
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