Regulamin Akcji „Bezpieczne Wakacje 2017”
Celem akcji "Bezpieczne Wakacje 2017" jest uświadamianie dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z
wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego, a także promocja bezpiecznych
zachowań na co dzień.
§1
Akcja skierowana jest do następujących odbiorców:
a) podmiotów publicznych związanych z edukacją, w szczególności przedszkoli, szkół i domów kultury, bibliotek,
gmin
b) dzieci i młodzieży
zwanych dalej Uczestnikami.
Organizator, do udziału zachęca także rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za
bezpieczeństwo najmłodszych.
§2
Akcję prowadzi Fundacja „Bezpieczne Wakacje” z siedzibą w Szczecinie, zwane dalej Organizatorem.
§3
Akcja prowadzona jest głównie poprzez stronę internetową www.BezpieczneWakacje.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
uaktualniania i zmieniania zawartości stron akcji w dowolnym terminie, bez konieczności wcześniejszego informowania
Uczestników.
§4
Uczestnictwo w akcji podmiotów określonych w § 1 a) wymaga:
- zarejestrowania się na stronie internetowej akcji, akceptacji regulaminu i wypełnienia co najmniej jednego z poniższych
warunków:
 przeprowadzenia działań edukacyjnych opisanych na stronie internetowej akcji np.: poprzez przeprowadzenie zajęć
lekcyjnych w oparciu o udostępnione przez Organizatora scenariusze
 umieszczenia w widocznym miejscu banerów informacyjnych akcji na stronie internetowej Uczestnika
Podmioty publiczne uczestniczące w akcji mają prawo do korzystania z materiałów promocyjnych akcji udostępnionych do
pobrania ze strony internetowej akcji.
§5
1. Podmioty określone w § 1 a), uczestniczące w akcji mogą otrzymać certyfikat potwierdzający udział w akcji.
2. Otrzymanie certyfikatu wymaga jego zamówienia przez odnośnik zamieszczony na stronie akcji lub w korespondencji.
3. Podmioty zamawiające certyfikat zobowiązują się do pokrycia kosztów zabezpieczenia i przesyłki wskazanych przez
Organizatora lub podmiot realizujący obsługę wysyłek.
4. Organizator może odmówić wydania lub odebrać certyfikat bez podania przyczyny.
5. Certyfikat nie uprawnia do zaniechania koniecznych działań na rzecz bezpieczeństwa i sam go nie zapewnia.
§6
Podczas akcji, Organizator może prowadzić konkursy, którego zasady określą odrębne regulaminy.
Uczestnictwo w akcji lub konkursach osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekuna prawnego.
§7
Podmiot uczestniczący w akcji nie może swoją działalnością naruszać praw Organizatora i osób trzecich.
§8
Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których
Regulamin nie przewiduje.
§9
Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej akcji.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie, bez potrzeby wcześniejszego
powiadamiania Uczestników.
§ 10
Uczestnik dokonujący rejestracji na stronie internetowej lub za pomocą formularza kontaktowego, akceptuje jednocześnie
niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Uczestnik wyraża równocześnie zgodę na
przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych w celach statutowych Organizatora, statystycznych, marketingowych oraz realizacji zamówień. Użytkownikowi służy
prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych.
§ 11
Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

