VII edycja programu Sprawdzone przez przedszkolaków 2018

Temat: „Miasto przyszłości”
Przyjacielem programu jest auto produkowane przez P.P.H. Wader-Woźniak z serii Gigant
– GIGANT WYWROTKA.

Aby wziąć udział w programie „Sprawdzone przez przedszkolaków 2018”:
Krok 1: Stwórzcie zespół i wraz z wychowawcą weźcie udział w zabawie!
Krok 2: Przygotujcie pracę programową na jeden z poniższych tematów:
A. Miasto przyszłości. Jak Waszym zdaniem będą wyglądać miasta w 2318 roku? Jak
będą wyglądać ulice, sklepy, szkoły, przedszkola? Narysujcie lub przygotujcie makietę
miasta przyszłości.
B. Plac zabaw przyszłości. Wyobraźcie sobie plac zabaw za 300 lat. Czy są w nim huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice? Jakimi zabawkami bawią się dzieci na placu zabaw w
2318 roku?
C. Pojazd przyszłości. Nowoczesne metro, ekspresowy tramwaj, samochód napędzany
energią słoneczną, a może latające kapsuły transportowe? Narysujcie pojazd, którym Waszym zdaniem będziemy podróżować w przyszłości.
Krok 3: Wyślijcie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą „Zabawa w przedszkolu” i pracą programową do 16.11.2018r. Regulamin programu dostępny jest poniżej.
Krok 4: Uzyskajcie możliwość testowania wielkich zestawów zabawek dla Waszego
przedszkola!
Zapraszamy do udziału!

Regulamin VII edycji programu „Sprawdzone przez przedszkolaków 2018”
Organizatorem programu jest polski producent zabawek, firma P.P.H „Wader-Woźniak” Sp.
z o.o. w Dąbrowie Górniczej (dalej także jako: firma Wader-Woźniak lub Organizator).
Program trwa od dnia jego ogłoszenia do 30 kwietnia 2019 roku i składa się z dwóch etapów: części kwalifikacyjnej oraz części testowo – sprawozdawczej.
Celem programu jest promocja produktów Organizatora.
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ETAP I - CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA
1. Uczestnikami programu są przedszkola, zerówki oraz „bawialnie” z terenu całego kraju.
2. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie z pracą programową, przygotowaną
przez wybrane dziecko / grupę pod nadzorem wychowawcy. W corocznym programie mogą brać udział jednostki uczestniczące już w poprzednich edycjach programu.
3. Kompletne zgłoszenie zawiera:
- czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
- podpisaną zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy programowej w zakresie zgodnym
z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. UWAGA! w
przypadku pracy wykonanej przez jedno dziecko wymagana jest również zgoda jego
rodzica;
- pracę programową na jeden z poniższych tematów:
A. Miasto przyszłości
B. Plac zabaw przyszłości
C. Pojazd przyszłości
Kompletne zgłoszenie należy przesłać listownie na adres: P.P.H. Wader-Woźniak Sp. z
o.o. ul. Rudna 30, 42-530 Dąbrowa Górnicza do dnia 16.11.2018r z dopiskiem na kopercie
„Sprawdzone przez przedszkolaków”.
UWAGA! Decyduje data wpływu pracy do Organizatora.
4. Dozwolona forma pracy programowej to plakat formatu A3 lub A4 (lub w przypadku tematu A. Miasto przyszłości, makieta miasta), wykonany dowolną techniką. Plakat powinien być w całości opracowany oraz zrealizowany przez dzieci biorące udział w programie.
Praca programowa może się składać z jednego lub więcej plakatów. Dopuszcza się wprowadzenie treści tekstowych do plakatu wykonanych przez wychowawcę przedszkolnego.
5. Zakwalifikowanie przedszkoli, zerówek lub bawialni do drugiego etapu programu nastąpi
w dniach 16.11.2018 – 30.11.2018 r. Oceny prac programowych dokona jury powołane
przez Zarząd firmy Wader-Woźniak Sp. z o.o., w skład którego wchodzą pracownicy firmy.
Jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszonej pracy programowej, jeżeli
zgłoszenie będzie niekompletne. Jury zakwalifikuje spośród nadesłanych zgłoszeń 15 prac
programowych, a placówki które nadesłały takie prace zostaną włączone do II etapu programu „Sprawdzone przez przedszkolaków”. W kwestiach spornych jury przeprowadzi
głosowanie. Od wszelkich decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
6. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia specjalne dla najbardziej kreatywnych
zgłoszeń. Ci uczestnicy otrzymają drobne upominki w postaci zabawek firmy Wader- Woźniak ufundowane przez firmę Wader-Woźniak. Świadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, nie są nagrodami, ale mają na celu reklamę i promocję firmy Wader-Woźniak, w związku z czym powinny być wykorzystane w działalności jednostki.
7. Ogłoszenie decyzji jury dotyczącej kwalifikacji do drugiego etapu programu nastąpi na
stronie internetowej firmy Wader-Woźniak www.wader.toys oraz www.sprawdzoneprzezprzedszkolakow.pl do 6.12.2018r.
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Placówki zakwalifikowane do drugiego etapu programu zostaną poinformowane o decyzji
jury drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wraz z powiadomieniem otrzymają szczegółowe
informacje dotyczące warunków i terminu przystąpienia do części testowej. Wysyłka zabawek do testów nastąpi w dniach 10.12.2018 – 18.12.2018 r. Koszty wysyłki zabawek
ponosi Organizator. Po otrzymaniu zestawu zabawek do testowania uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi podpisanego dokumentu odbioru drogą mailową lub
pocztą.
ETAP II - CZĘŚĆ TESTOWA
1. Etap II polega na testowaniu zabawek firmy Wader-Woźniak pod kątem ich funkcjonalności i możliwości ewentualnych modyfikacji, poprzez ich codzienne użytkowanie przez
grupę dzieci i obserwacje prowadzone przez wychowawców.
2. Testowanie produktów: grudzień 2018– marzec 2019
3. Każdy z opiekunów zakwalifikowanych osób/grup zobowiązany jest w ramach udziału w
drugim etapie programu do wypełnienia arkusza oceny, który zostanie dołączony do przesłanego do testów zestawu zabawek. Wypełniony arkusz oceny zabawek należy przesłać
do 30 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: mail@wader.toys lub listownie do siedziby firmy
Wader-Woźniak. Brak arkusza lub jego przesłanie po tym terminie wyklucza uczestnika z
udziału w kolejnych edycjach programu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
zgłoszenia do Organizatora.
4. Udział w programie oznacza zgodę na podanie do informacji publicznej tego faktu oraz
wykorzystanie całości lub fragmentów arkuszy oceny zabawek oraz ankiety „Zabawa w
przedszkolu” do celów marketingowych firmy Wader-Woźniak.
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Załącznik nr 1.
Formularz zgłoszeniowy

Data zgłoszenia:..................................................
Pełna nazwa placówki .............................. ........................
Adres placówki .................................... ..................
e-mail ......................................................
Nr tel. kontaktowy ...............................................
NIP ...............................................
Imię i nazwisko osoby kontaktowej .............................................................
Nazwa grupy przedszkolnej .............................................................
Wiek uczestników (przedział wiekowy) .............................................................

Oświadczam, że akceptuję regulamin programu organizowanego przez firmę Wader- Woźniak: Sprawdzone przez przedszkolaków – VII edycja oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych placówki do celów realizacji programu „Sprawdzone przez przedszkolaków” przez firmę Wader-Woźniak.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych.
Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez P.P.H. ”Wader- Woźniak” Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej zgłoszonej pracy programowej oraz informacji z ankiety „Zabawa w
przedszkolu” w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności dla celów reklamowych i marketingowych bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.

.............................................
podpis osoby upoważnionej przez placówkę
Pieczęć placówki
....................................................
dodatkowy podpis rodzica w przypadku, gdy praca została wykonana tylko przez jedno
dziecko
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Ankieta
Zabawa w przedszkolu
(pytania do wychowawców)

1.Którą z aktywności przedszkolnych dzieci wybierają i angażują się najchętniej (prosimy o
ułożenie w kolejności od 1-aktywność wybierana najchętniej do 11-aktywność wybierana
niechętnie)
spacer
zabawa w piaskownicy
oglądanie bajek video
zajęcia manualne (plastelina, wyklejanki)
czytanie książek
gry i zabawy na świeżym powietrzu
zabawy muzyczne
zajęcia językowe
zabawa w kąciku zabaw
zajęcia rysunkowe
inne…………………..
2. Jakimi kryteriami Pani/Pana zdaniem kierują się rodzice przy wyborze zabawki (prosimy
o ułożenie w kolejności od 1-kryterium kluczowe do 8-kryterium najmniej kluczowe)
walory edukacyjne zabawki
cena
przeznaczenie wiekowe
bezpieczeństwo i jakość zabawki
kolorystyka
ciekawe i przyciągające opakowanie
o wyborze zabawki decyduje dziecko
inne………………….
3. Czy w przedszkolu znajdują się zabawki marki Wader?
tak (jakie?…………………………………………….)
nie kojarzę
4.Z czym kojarzy się Państwu marka Wader?…………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna 30
b) telefonicznie: + 48 32/ 264 60 40
c) mailowo: mail@wader.toys
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:
a) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);
b) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych
przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, hostingowych, księgowych, kurierskich czy kancelarie prawne.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
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