
Regulamin Ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla żłobków i klubów 

dziecięcych pt. „ Białe zjemy to wyrośniemy!” 

 

I. Organizatorzy projektu: 

 

• Organizatorem programu jest I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych 

i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. 

• Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie. 

• Autorem projektu jest Ewelina Chmura – Koordynator  stowarzyszenia na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 

II. Cel projektu: 

• Celem głównym projektu jest promowanie dostarczania białka w diecie 

dzieci do lat 3, przy współudziale instytucji sprawujących opiekę nad tymi 

dziećmi. Założeniem przeprowadzenia programu jest promowanie 

produktów mlecznych w kształtowaniu nawyków żywieniowych wśród 

dzieci. 

• Cele szczegółowe: 

– zaznaczenia wartości przetworów mlecznych w diecie małego dziecka, 

– zachęcanie dorosłych do wprowadzania nabiału w codziennych 

posiłkach, 

– uświadomienie roli opiekunów w wyrabianiu nawyków żywieniowych 

wśród dzieci, 

– włączenie w życie placówek rodziców i lokalne środowisko, 

– promocja placówki, stowarzyszenia i sponsorów na szczeblu 

ogólnopolskim. 

 

III. Uczestnicy projektu: 

• Uczestnikami projektu może zostać każda placówka sprawująca opiekę nad 

dziećmi do lat 3 wpisana do rejestru zgodnie z ustawą. 

• Uczestnicy są zobowiązani do zrealizowania programu w całości. 

 

IV. Termin Projektu: 

• Zadania modułów projektu będą realizowane w okresie od 15 października 

2019r. do 15 lipca 2020r. 

• Placówka w każdym momencie może przystąpić do programu. 

 

V. Uczestnictwo w projekcie: 

• Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. 

• Aby zostać uczestnikiem należy opłacać składki członkowskie  

I ogólnopolskiego stowarzyszenia żłobków i klubów dziecięcych i nie 



zalegać z opłatami lub dokonać opłaty wpisowej/ administracyjnej w 

wysokości 50zł netto, na konto wskazane w fakturze otrzymanej po 

zgłoszeniu placówki. 

• Konieczne jest zamieszczenie informacji na stronie internetowej lub fanpage 

placówki w celach promocyjnych projektu i stowarzyszenia. (szczegóły w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu). 

• Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić formularz zgłoszenia 

(załącznik nr 2 do regulaminu) i przesłać wypełniony skan na adres 

mailowy, osoby niebędące członkami stowarzyszenia muszą dokonać opłaty 

administracyjnej. 

• Konieczna jest akceptacja regulaminu projektu i wyrażenie stosownych 

zgód. Nie wyrażenie zgody i braku akceptacji regulaminu jest jednoznaczne 

z rezygnacją z uczestnictwa. 

• Rekomendujemy zebranie zgód od Rodziców na udział w programie przez 

ich dzieci i konieczności rozeznania o ewentualnych alergiach. 

 

VI. Materiały do realizacji projektu: 

 

• Uczestnicy projektu otrzymają poglądowe materiały i wytyczne do 

realizowania poszczególnych etapów projektu na adres e-mail wskazany  

w formularzu zgłoszeniowym. ( Materiały są własnością autora  

i zabronione jest ich przekazywanie osobom nieuczestniczącym  

w projekcie). 

• Zaliczenie określonego zadania następuje po przesłaniu zdjęć z jego 

realizacji w danej placówce  na wskazany adres email. 

• Po zrealizowaniu wszystkich założeń programu należy przygotować 

sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu i przesłać na adres 

dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org 

• Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zrealizowanie wszystkich zadań  

i wykazania ich w sprawozdaniu przesłanym do koordynatora projektu. 

• Certyfikat zostanie przesłany po zakończonym projekcie na adres w 

formularzu zgłoszeniowym. 

• Uczestnicy projektu udzielają organizatorowi prawo do publikowania 

nadesłanych zdjęć z realizowania projektu i innych materiałów 

dostarczanych w trakcie realizowania zadań. 

 

• Przesłanie zdjęć z realizacja projektu przez wskazaną placówkę jest 

jednoznaczne z posiadaniem praw autorskich do tych materiałów i plików. 

 

• W skład projektu wchodzi : 

 

1. Skąd się bierze mleko? 

Zrealizowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci, w dowolnej 

formie. Realizatorzy sami decydują o formie przekazania informacji 

edukacyjnych. Termin na przeprowadzenie zajęć od 15 października 

2019r. do 30 czerwca 2020r. 



 

 

 

2. Konkurs dla Rodziców pt. „ Dziecko w białej krainie”. 

Rodzic / Opiekun prawny wykonuje plakat edukacyjny wspólnie z 

dzieckiem. W dowolnej formie. Przygotowane prace zostaną 

zaprezentowane w Sali/ holu żłobka w formie wernisażu. Fotorelację 

z wydarzenia należy przesłać na adres mail 

dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org 

 

3. Mały kucharz 

Placówka realizuje zajęcia, w których dzieci przygotowują potrawy 

z dużą zawartością białka. Realizowanie zadania może odbywać się 

indywidualnie lub grupowo podczas pobytu w żłobku lub w domu  z 

rodzicem. 

 

4. Białe śniadanie. 

Placówka uczestnicząca w projekcie wyznacza 1 dzień w tygodniu 

na wspólne śniadanie dzieci. Uczestnicy sami decydują co zjedzą, 

spośród przygotowanych składników. W każdym tygodniu 

funkcjonowania placówki jest śniadanie w takiej formie, do czasu 

zakończenia projektu. 

 

5. Wernisaż pt. Białe zjemy to wyrośniemy! Konkurs! 

Placówka przygotowuje pracę grupową promującą realizacje 

projektu stowarzyszenia pt. „ Białe zjemy to wyrośniemy”.  

Wykonane prace należy przesłać, dostarczyć na określny adres  

w wyznaczonym terminie. 

Wernisaż nadesłanych prac odbędzie się podczas III Ogólnopolskiej 

konferencji Żłobków i klubów dziecięcych w październiku 2020r. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i innych wydarzeń 

organizowanych przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych 

i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. 

 

6. Prelekcja, warsztaty dla Rodziców/ opiekunów. 

Uczestnicy projektu przeprowadzają warsztaty edukacyjne lub 

prelekcje dla rodziców / opiekunów prawnych swoich dzieci. 

Tematyka dotyczy promowania mleka i jego przetworów w diecie 

dziecka.  

 

VII. Dane osobowe uczestników: 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

mailto:dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org


fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, kod pocztowy 05-230 Kobyłka 

ul. Królowej Marysieńki 29/1,  NIP: 125-168-84-60. Celem przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest przesłanie ofert szkoleniowych i materiałów związanych z realizacją projektu. 

Pani/ Pana dane osobowe zamieszczone w treści korespondencji nie będą przekazywane 

osobom i podmiotom trzecim, bez Pana/Pani uprzedniej zgody.  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

• Niniejszy regulamin jest publikowany na stronie internetowej 

stowarzyszenia http://akademiaoswiaty.pl/stowarzyszenie 

• Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej do 

dnia zakończenia projektu tj. 15 lipca 2020r. 

• Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane 

indywidualnie przez organizatora projektu. 

• Organizator ma prawo do wprowadzania zmian do regulaminu w trakcie 

trwania projektu. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie I 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i 

Klubów dziecięcych. 

• Kontakt z organizatorem w sprawie projektu : 

dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akademiaoswiaty.pl/stowarzyszenie


Załącznik nr 1. 

Każdy uczestnik programu jest zobowiązany do zamieszczenia informacji na 

swojej stronie internetowej lub fanpage w następujący sposób: 

 

 

 

Realizujemy projekt „ Białe zjemy to wyrośniemy” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

Pt. „ BIAŁE ZJEMY TO WYROŚNIEMY” 

 

 
Formularz prosimy wysłać na adres: dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org 

 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

NIP.:………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………... 

Stanowisko ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich danych  osobowych  w  celach 

marketingowych,  poprzez  przesyłanie  informacji handlowych za pomocą poczty 

elektronicznej, na podany adres e-mail. 

 

Administratorem   danych   osobowych   jest I  Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Publicznych  i  

Niepublicznych  Żłobków  i  Klubów Dziecięcych, adres:  05 -230  Kobyłka  k.  Warszawy,  ul.  

Królowej  Marysieńki  29/1,  NIP 1251688460,  REGON  382426533,  numer  KRS  

0000768544. 

 

 

 

 

………………………………………                                      …………………………………. 
Pieczęć firmowa                data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

mailto:dolnoslaskiestowarzyszenie@zlobkikluby.org


Załącznik nr 3. 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

PT. „ BIAŁE ZJEMY TO WYROŚNIEMY”. 

 
Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

NIP.:………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………... 

Stanowisko ………………………………………………………………………………….. 

* do sprawozdania należy dołączyć zdjęcia ( max. 15 szt.) 

 

1. Skąd się bierze mleko? 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Konkurs dla Rodziców pt. „ Dziecko w białej krainie”. 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Mały kucharz 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Białe śniadanie. 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wernisaż pt. Białe zjemy to wyrośniemy! Konkurs! 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Prelekcja, warsztaty dla Rodziców/ opiekunów. 

Proszę opisać sposób zrealizowania zadania w swojej placówce: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

   

 

 

………………………………………………. 

Podpis osoby realizującej projekt w placówce: 


