REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRMU
DOJRZEWANIA LACTAYD” – EDYCJA VI

EDUKACYJNEGO

DLA SZKÓŁ „AKADEMIA

I. Organizator Programu
Organizatorem Programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” („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 Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18,
Warszawa.
II. Cel Programu
1. Celem Organizatorów jest wsparcie pedagogów szkolnych w realizacji zajęć lekcyjnych z
nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” ujętego w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
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III. Zasięg Programu
Program prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Program skierowany jest do szkół podstawowych, do których uczęszczają nastolatki w wieku
10-15 lat („Szkoła”), klasy V-VIII szkoły podstawowej.
IV. Czas trwania Programu
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Program odbywa się 1 raz w ciągu roku i trwa 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec).
Rozpoczęcie Programu poprzedzone jest rekrutacją Szkół.
V. Uczestnictwo w Programie
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Uczestnictwo w Programie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami
po stronie Szkoły.
Uczestnikiem Programu może być każda Szkoła, która wypełniła Formularz Rekrutacyjny i
wysłała go w wyznaczonym terminie rekrutacji.
Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie
i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
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.
Przystępując do Programu Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z nastolatkami
z wykorzystaniem bezpłatnego pakietu edukacyjnego, który Szkoła otrzyma od Organizatora.
Przystępując do Programu Szkoła zobowiązuje się także do uczestnictwa w konkursie
organizowanym w ramach Programu („Konkurs”) poprzez nadesłanie zgłoszenia przynajmniej
jednej pracy konkursowej. Do Konkursu Szkoła zgłosić może maksymalnie po 1 (słownie: jednej)
pracy na klasę.
W przypadku braku wywiązania się z realizacji punktu 6 niniejszego paragrafu – podczas kolejnej
rekrutacji – zgłoszenie takiej Szkoły nie będzie rozpatrywane.
Szkoły mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
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VI. Rekrutacja do VI edycji Programu
1. Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji do VI edycji Programu ukazuje się
na stronie internetowej programu www.akademia-dojrzewania.pl
2. Program obejmuje 2000 Szkół, dlatego o zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność
nadesłanych zgłoszeń.
3. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej www.akademiadojrzewania.pl w strefie dla nauczyciela w zakładce Formularz. Wypełniony należy przesłać
skan e-mailem na adres: zgłoszenia@akademia-dojrzewania.pl

VII. Materiały Programu
1.
2.

3.

Do Szkół, które zostały zakwalifikowane do Programu, na początku rozpoczęcia edycji zostają
dostarczone bezpłatne materiały edukacyjne.
Do wszystkich Szkół, które biorą udział w VI edycji Programu, wysyłane są bezpłatne materiały
drukowane w postaci m.in. scenariuszy zajęć, ulotek dla nastolatek, ulotek dla mam, plakatów,
płyt DVD, saszetek z próbkami płynu Lactacyd.
Wszystkie wysyłane materiały Programu są bezpłatne.
VIII. Konkursy Programu

1. Temat Konkursu i ich szczegółowe regulaminy będzie dostępny na stronie Programu
www.akademia-dojrezewania.pl w strefie dla nauczyciela w zakładce konkursowej oraz
temat Konkursu dla nastolatek w strefie dla nastolatki w zakładce konkursowej.
2. W każdej edycji programu przeprowadzone są dwa konkursy, dla szkoły i dla nastolatki o
tematyce związanej z materiałami przekazanymi do Szkoły.
IX. Realizacja programu
1.

Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie, po otrzymaniu materiałów mogą
realizować zajęcia zgodnie ze scenariuszami i brać udział w Konkursach Programu.
X. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Szkołami będą rozstrzygane przez
właściwe sądy powszechne w Warszawie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
Regulamin niniejszego Programu dostępny jest na stronie internetowej www.akademiadojrzewania.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa.
Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
odwołanie Programu lub zmiany w jego terminie.
2

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRMU
DOJRZEWANIA LACTAYD” – EDYCJA VI
5.

6.

EDUKACYJNEGO

DLA SZKÓŁ „AKADEMIA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy
kurierskiej, z której usług w trakcie Programu mogą korzystać uczestnicy Programu lub
Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
z których korzystają uczestnicy Programu. Podanie w formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych
danych wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów.
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