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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD®”  

 
Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym 
"Akademia Dojrzewania Lactacyd" („Program”), skupiającym się na tematyce profilaktyki zdrowotnej dziewcząt 
w okresie dojrzewania.  

I. Organizator Programu 

Organizatorem Programu „Akademia Dojrzewania Lactacyd” („Program”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana 
„Organizatorem”. 

Program prowadzony jest na zlecenie Perrigo Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000085425, NIP 727-01-26-683,  
o kapitale zakładowym w wysokości 38 856 500,00 zł w pełni wpłaconym. 

II. Cel Programu 

1. Celem Programu jest edukacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej dziewcząt w okresie dojrzewania. 

III. Zasięg Programu 

1. Program prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Program skierowany jest do szkół podstawowych, klas V-VIII, a w szczególności do dziewcząt („Uczennice”) 

w wieku 10-15 lat („Szkoła”). 

IV. Czas trwania Programu 

1. Program realizowany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Termin rozpoczęcia i zakończenia Programu 
każdorazowo potwierdzany jest na stronie internetowej Programu pod domeną www.akademia-
dojrzewania.pl („Strona Internetowa”). 

2. Rozpoczęcie Programu poprzedzone jest zapisami Szkół do Programu poprzez specjalny formularz 
zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na Stronie Internetowej.  

V. Uczestnictwo w Programie 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. 
2. Program skierowany jest do Szkół funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe („Szkoła”) i które spełnią warunki uczestnictwa w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
3. Szkoła, która chce uczestniczyć w Programie wypełniła Formularz Zgłoszeniowy na Stronie Intgernetowej i 

wysłała go w wyznaczonym przez Organizatora terminie rekrutacji. 
4. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie i zaakceptowaniem 

zasad niniejszego Regulaminu.  
5. Przystępując do Programu Szkoła wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Organizatora lub podmiot 

upoważniony przez Organizatora w związku z Programem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.  
6. Przystępując do Programu Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z Uczennicami w 

oparciu o bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych, który Szkoła otrzymuje od Organizatora, a także który jest 
dostępny na Stronie Internetowej.  

7. Przystępując do Programu Szkoła zobowiązuje się także do uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach 
Programu („Konkurs”) poprzez nadesłanie zgłoszenia przynajmniej jednej pracy konkursowej. Szczegółowe 
informacje dotyczące Konkursu, regulowane są odrębnym Regulaminem, w każdej z edycji Programu.  

http://www.akademia-dojrzewania.pl/
http://www.akademia-dojrzewania.pl/
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8. W przypadku braku wywiązania się z realizacji punktu 6 niniejszego paragrafu – podczas rekrutacji 
do nowej edycji Programu – zgłoszenie takiej Szkoły może nie być rozpatrywane.  

VI. Rekrutacja do Programu 

1. Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji do kolejnych edycji Programu, każdorazowo ukazuje się na 
Stronie Internetowej. 

2. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i przyjmowanych będzie tyle szkół ile 
zaplanowanych zostanie miejsc w danej edycji Programu, o czym Organizator będzie każdorazowo informował 
Szkoły, zapraszając je do udziału w Programie.  

3. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Dla Szkół/ Zapisy.  

VII. Materiały edukacyjne Programu 

1. Szkoły, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymują materiały edukacyjne („Materiały Edukacyjne”?), 
które zostaną im dostarczone na koszt Organizatora. 

2. Wszystkie Materiały Edukacyjne, które otrzymują Szkoły są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi. 
3. Dodatkowe Materiały Edukacyjne dostępne są także na Stronie Internetowej Programu do pobrania.  
4. Materiały Edukacyjne dostarczane są do Szkół za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

VIII. Konkursy Programu 

1. Elementem działań edukacyjnych każdej edycji Programu jest konkurs edukacyjny („Konkurs”). 
2. Temat Konkursu i jego szczegółowy harmonogram, zawarty będzie każdorazowo w Regulaminie Konkursowym, 

dostępny na Stronie Internetowej w zakładce Dla Szkół / Konkurs. 

IX. Realizacja Programu 

1. Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie, po otrzymaniu Materiałów Edukacyjnych mogą realizować 
zajęcia edukacyjne w oparciu o dostarczone scenariusze zajęć i brać udział w Konkursach Programu. 
 

X. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług  świadczonych drogą elektroniczną 
 

1. Wykonując obowiązek przewidziany art. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Organizator informuje niniejszym  o szczególnych 
zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną 
zaznaczając jednak, iż informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które wystąpić mogą jedynie potencjalnie, ale które 
– pomimo stosowania przez Organizatora środków adekwatnie zabezpieczających jego infrastrukturę – powinny 
być brane pod uwagę. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między 
innymi.: 
a. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, 

przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie 
jak wirusy, robaki, trojany; 

b. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą 
informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu; 

c. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, 
często zawierające treści o charakterze reklamowym; 

d. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę 
lub instytucję (ang. Phishing); 

e. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich; 
f. kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego 

złamania lub obejścia. 
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2. Szkoła, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, 
które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Programy 
takie powinien być stale aktualizowane. 

3. Szkoła musi spełniać co najmniej niżej wymienione wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem 
informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego udziału w Programie, w tym 
korzystania ze Strony Internetowej:  
a. mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie; 
b. mieć dostęp do Internetu; 
c. posiadać odpowiednią prędkość łącza;  
d. mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane. 

4. Niespełnienie przez Szkołę wymagań technicznych określonych w ust. 3 powyżej (w szczególności nieprawidłowa 
konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności udziału w Programie  

5. Szkoła obowiązana jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, 
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora 
oraz osób trzecich. Szkoła obowiązana jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

6. Szkołę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Szkołami będą rozstrzygane przez właściwe sądy 
powszechne w Warszawie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Regulamin niniejszego Programu dostępny jest na Stronie Internetowej pod domeną www.akademia-
dojrzewania.pl, jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa. 

4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie 
Programu lub zmiany w jego terminie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej ani firmy kurierskiej, z której usług 
w trakcie Programu mogą korzystać Szkoły lub Organizator.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej z których 
korzystają Szkoły.  

7. Podanie w Formularzu Zgłoszeniowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych 
Materiałów Edukacyjnych. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej.  


