
 

Regulamin udziału w projekcie  

„Prelekcje dla Przedszkolaków – Mały Naukowiec – III edycja” 

 

Regulamin (dalej: Regulamin) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa  

w projekcie „Prelekcje dla Przedszkolaków – Mały Naukowiec – III edycja” (dalej: Prelekcja), 

organizowanym przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji  

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wykonawcą Projektu jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego  

z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 5/7, 87-100 Toruń. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU. 
1.1. Niniejszy Regulamin, określa zasady oraz zakres udziału w Prelekcji. 

1.2. Organizatorem, pomysłodawcą i sponsorem Prelekcji jest Departament Edukacji Urzędu 

       Marszałkowskiego w Toruniu. 

1.3. Wykonawcą Prelekcji jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 5/7, 

87-100 Toruń. 

1.4. Celem Prelekcji jest pobudzenie ciekawości i zainteresowania dzieci naukami ścisłymi. 

1.5. Udział w Prelekcji jest bezpłatny. 

2. PROGRAM PRELEKCJI. 
2.1. Prelekcja składa się z części pokazowej (45 min) i części warsztatowej (45 min). Pomiędzy 

częściami przewidziana jest przerwa. 

2.2. Podczas Prelekcji każdy przedszkolak ma szansę wykonać samodzielnie doświadczenia, 

zaznajomić się z omawianym zjawiskiem oraz zadać nurtujące go pytania. 

2.3. Prelekcja prowadzone są przez dwóch animatorów. 

2.4. Program pokazów: 

- Znikająca woda (doświadczenie pozwala wyjaśnić czym jest ciśnienie oraz uzmysłowić, że świat 

składa się z cząsteczek i jesteśmy otoczeni przez cząstki – powietrze),  

- Atramentowe czary (doświadczenie pozwala wyjaśnić czym jest proces dyfuzji oraz jakie 

właściwości fizyko-chemiczne posiada atrament),  

- Bezwładne jajko  (doświadczenie w prosty sposób obrazuje czym jest bezwładność)  

- Nietonące jajo (doświadczenie tłumaczy czym jest wyporność oraz wyjaśnia różnice pomiędzy 

roztworem nasyconym i nienasyconym)   

- Działo magnetyczne (doświadczenie, które ilustruje zasadę zachowania pędu i energii podczas 

sprężystego zderzenia kul)  

- Erupcja wulkanu (doświadczenie w sposób spektakularny pokazuje jak gwałtownie mogą 

przebiegać reakcje chemiczne oraz tłumaczy dlaczego wulkany wybuchają). 

2.5. Program warsztatów: 

- Barwna przygoda z kołem Newtona.   

Każdy przedszkolak przygotowuje własne kółko Newtona, które następnie przyczepia do 

patyczka i zaczyna eksperymentować -obraca na patyczku. Po chwili kolorowe kółko zmienia się 

w biała tarcze. Doświadczenie pokazuje, że światło białe składa się z wszystkich kolorów tęczy. 

Przy okazji zabawy z kółkiem Newtona, tłumaczymy dzieciom jaki kolor ma słońce oraz jak 

powstaje tęcza. Po warsztacie wykonane kółko Newtona dzieci dostają na pamiątkę.  

- Powietrzne wojaże.   

Każdy przedszkolak otrzymuje piłeczkę ping-pongową i słomkę, następnie dmucha przez nią na 

piłeczkę. Piłeczka ping-pongowa utrzymuje się w strumieniu wydychanego powietrza. 

Doświadczenie pozwala wytłumaczyć jak działa prawo Bernoulliego .  



 

3. ADRESACI PRELEKCJI. 
3.1. Prelekcje są skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli, oddziałów oraz punktów 

przedszkolnych znajdujących się na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. 

3.2. Wybrana placówka powinna zadbać, aby grupa uczestnicząca w Prelekcji wynosiła min.  

10 przedszkolaków. 

3.3. W trakcie trwania Prelekcji powinien być obecny opiekun grupy przedszkolnej. 

 
4. UCZESTNICTWO W PRELEKCJI. 
4.1. Warunkiem udziału w Prelekcji jest: 

4.1.1. Wykonanie z sukcesem telefonu zgłaszającego daną placówkę pod numer wskazany przez 

Wykonawcę w terminie wyznaczonym jako dzień Rekrutacji. 

4.1.2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie dostosowanie się do daty i godziny oznaczonej jako 

termin rekrutacji oraz podanie następujących danych: 

- Nazwa przedszkola/ punktu przedszkolnego 

- Adres placówki 

- Powiat 

- Osoba zgłaszająca 

- Osoba do kontaktu 

- Telefon kontaktowy 

- Adres mailowy 

4.1.3. Jako termin rekrutacji placówek do projektu wyznacza się dzień 25 kwietnia  2016 w godzinach 

od 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu +48 796 793 189. 

4.1.4. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Lista ustalana jest na podstawie kolejności 

otrzymanych telefonów według powiatów. Oznacza to, że do projektu zakwalifikują się po dwie 

pierwsze zgłoszone placówki wiejskie z każdego powiatu (38 placówek). Pozostałe 2 ośrodki 

zostaną dobrane na zasadzie kolejności otrzymanych telefonów (zasada kto pierwszy ten 

lepszy). 

4.1.5. W przypadku braku zgłoszeń z wszystkich 19 powiatów, w ich miejsce zakwalifikują się ośrodki 

dobrane na zasadzie kolejności otrzymanych telefonów (zasada kto pierwszy ten lepszy). 

4.1.6. Zgłosić placówkę do projektu może jedynie dyrektor danego ośrodka. 

4.1.7. Zgłoszenia kilku placówek naraz nie będą przyjmowane. 

4.1.8. Daną placówkę można zgłosić tylko raz. 

4.1.9. Pozostawione wiadomości na poczcie głosowej Wykonawcy będą ignorowane. 

4.1.10.Tylko połączenia wykonane na wskazany numer telefonu będą uwzględniane w procesie 

rekrutacji. 

 

5. PROCEDURA ROZSTRZYGNIĘCIA. 
5.1. Do udziału w Prelekcji zostanie zakwalifikowanych 40 placówek z obszarów wiejskich (definicja 

placówki z obszarów wiejskich przyjęta została zgodnie z definicją GUS). 

5.2. O zakwalifikowaniu ośrodka do udziału w Prelekcji wybrane placówki zostaną poinformowane 

drogą mailową na adres podany w trakcie procesu rekrutacji lub telefoniczną, nie później niż do 

29 kwietnia 2016 r. 

5.3. Lista ośrodków uczestniczących w projekcie zostanie opublikowana na stronie organizatora 

Prelekcji(www.kujawsko-pomorskie.pl. www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl) nie później niż 

do 29 kwietnia 2016 r. oraz na stronie Wykonawcy www.faj.org.pl oraz pod adresem 

https://plpl.facebook.com/FundacjaAleksandraJablonskiego. 

5.4. W przypadku braku zainteresowania ośrodków udziałem w Prelekcji, wykonawca przewiduje 

powtórną rekrutację telefoniczną. 

 

6. DANE OSOBOWE I ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ INTERNETOWĄ. 
6.1. Ośrodki zgłaszając się do projektu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, powstałym na podstawie dany 



pozyskanych drogą telefoniczną na potrzeby wytypowania placówek uczestniczących w 

Prelekcjach. 

6.2. Wykonawca zapewnia, że zebrane informacje zostaną zabezpieczone przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym oraz będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji i 

uczestnictwa w Prelekcjach. 

6.3. Poprzez złożenie telefonicznej deklaracji uczestnictwa w projekcie Uczestnicy wyrażają zgodę na 

otrzymywanie informacji związanych z Prelekcjami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 

telefonicznie. 

6.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Prelekcjami, w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.) jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego. 

 

7. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 
7.1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się z nim, w trakcie 

procesu rekrutacji ze względu na duże zainteresowanie projektem. 

7.2. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, spowodowane podaniem 

przez Uczestników Prelekcji nieprawdziwych danych, bądź na skutek innego typu 

nieprawidłowości po stronie Uczestników, ani nie jest stroną w sprawach dotyczących 

ewentualnych roszczeń prawnych osób trzecich do podanych danych. 

7.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

7.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w Sądzie Właściwym ze 

względu na siedzibę Wykonawcy. 

7.5. Roszczenia z tytułu promocji przedawniają się na zasadach ogólnych wynikających z przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 


