2015 m. sausio 1 d.
PROGRAMOS „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ TAISYKLĖS
2015 m. programa
1. DEFINICIJOS:
Taisyklėse naudojamos sąvokos:
a. Taisyklės – tai šios programos „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ taisyklės,
nustatančios programos realizavimo sąlygas.
b. Organizatorius – programos „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ organizatorius yra
bendrovė „MGD“-GMW Sp. z o.o. Sp. k. su būstine adresu: ul. Legionów 37, 34-100
Vadovicės, Lenkija.
c. Programa – tai programa „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“, kurią organizuoja
bendrovė „MGD“-GMW Sp. z o.o. Sp. k., kurios sąlygos yra aprašytos Taisyklėse ir
kuri trunka nuo 2015-01-01 d. iki 2015-12-31 d.
d. Vaikų darželis – programoje gali dalyvauti vaikų darželiai iš visos Lenkijos. Vienas
vaikų darželis gali tik vieną kartą užsiregistruoti programoje.
e. Titulas „Kubuś gamtos mylėtojas“ – tai titulas, kurį gauna vaikų darželiai, išpildžius
Taisyklėse nurodytus kriterijus. Titulas yra suteikiamas 1 metams. Titulą patvirtina
Sertifikatas, kurį vaikų darželis gauna kartu su mokomosiomis medžiagomis.
2. PROGRAMOS TIKSLAS:
a. Gamtos apsaugos populiarinimas darželinukų, jų tėvų ir vaikų darželiuose dirbančių
mokytojų tarpe.
a. Vaikų supratimo, kaip svarbu yra saugoti gamtą, stiprinimas.
b. Vaikų kūrybingo mąstymo, savarankiškumo ir iniciatyvų ėmimosi lavinimas.
3. PROGRAMOS TRUKMĖ:
Programa trunka nuo 2015 m. sausio 01 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.
4. PROGRAMOS TAISYKLĖS:
A. PROGRAMOS DALYKAS:
a. Mokytojai vaikų darželiuose organizuoja užsiėmimus, kurių tema yra gamta ir kurių
metu yra naudojamos Programos Organizatoriaus atsiųstos mokomosios medžiagos.
Organizatorius perduos vaikų darželiams visas medžiagas reikalingas norint realizuoti
Programą.
b. Detalios Programos taisyklės ir vaikų darželiuose realizuojamų veiksmų sąrašas yra
svetainėje: www.kubusdabasdragiu.kubus.lt
c. Vaikų darželiai gali paruošti programos dokumentaciją, aprašyti įvykdytus veiksmus ir
atsiųsti nuotraukas. Elektroninę ataskaitą galima siųsti adresu:
zelmenelis.ld@gmail.com.
B. REGISTRAVIMAS PROGRAMOJE:
a. Norint užsiregistruoti Programoje, Direktorius arba jo įgaliotas mokytojas užpildo
registracinę formą ir išsiunčia ją tiesiai iš Programos puslapio. Registracinė forma yra
svetainėje: www.kubusdabasdragiu.kubus.lt
b. Norint gauti Programos medžiagas, būtina užpildyti Registracinę formą.

c. Registracinė forma turi būti išsiųsta iki 2015 m. sausio 31 d.
C. PROGRAMOS REALIZAVIMAS:
a. Programoje dalyvaujantis vaikų darželis gauna iš Organizatorių programos „Kubuś
gamtos mylėtojų klubas“ mokomąsias medžiagas:
 Knygelę mokytojui,
 Programos plakatą,
 Knygeles vaikams,
 „Kubuś gamtos mylėtojas“ titulą patvirtinantį sertifikatą.
Organizatorius visą mokomąją medžiagą pristato į švietimo skyrius jūsų mieste.
b. Naudodami atsiųstas medžiagas mokytojai realizuoja Programą.
c. Vaikams skirtas medžiagas mokytojai perduoda darželinukams.
d. Vaikų darželis būtinai realizuoja 4 gautus scenarijus: „Gamtos mylėtojų diena“,
„Morkų diena“, „Vaisių, daržovių ir sulčių diena“, „Antrų pusryčių diena“.
e. Be to, vaikų darželiai gali vykdyti kitus rekomenduojamus veiksmus, kurių sąrašas yra
svetainėje www.kubusdabasdragiu.kubus.lt
f. Programos „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ metu nuo 2015-03-01 d. iki 2015-05-31
d. vyksta konkursas „Gražiausia vieta Jūsų regione“. Programoje dalyvaujantys vaikų
darželiai taip pat dalyvauja šiame konkurse. Konkurso taisyklės yra paskelbtos
internetinėje svetainėje www.kubusdabasdragiu.kubus.lt
D. PROGRAMOS PABAIGA
a. Vaikų darželiai, kurie surengė užsiėmimus, aprašytus atsiųstose mokomosiose
medžiagose ir dalyvavo konkurse, gauna sertifikatą „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“.
Sertifikatas yra siunčiamas kartu su mokomosiomis medžiagomis Programos
pradžioje. Vaikų darželis turi teisę naudoti Sertifikate nurodytu titulu tik tuomet, jei
realizavo Programą taip, kaip yra nurodyta Taisyklėse.
b. Ataskaitas, patvirtinančias atliktus veiksmus su nuotraukomis iš programos galima
išsiųsti adresu: zelmenelis.ld@gmail.com. iki 2015-12-31 d.
c. Kartu su ataskaita, ypač tai liečia nuotraukas, būtina atsiųsti kiekvieno Programoje
dalyvaujančio vaiko tėvų arba vieno juridinio globėjo pareiškimą, kuris yra šių
Taisyklių Priedas nr. 1 (individualus pareiškimas) arba Priedas nr. 2 (grupinis
pareiškimas). Šis dokumentas yra vienareikšmis tėvų arba teisinio globėjo sutikimas,
kad šis vaikas galėtų dalyvauti Programoje, bei sutikimas kaupti ir administruoti šio
vaiko asmens duomenis.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 Organizatorius pasilieka sau teisę pasilikti (t. y. negrąžinti dalyviams) ataskaitas.
 Organizatorius pasilieka sau teisę naudoti ataskaitas, reklamuojant programą „Kubuś
gamtos mylėtojų klubas“.
 Organizatoriai pasilieka sau teisę pakeisti Programos realizavimo taisykles arba
sustabdyti Programą, jei atsirastų nuo jų nepriklausančių aplinkybių.
 Prizai šioje programoje yra viešasis pažadas, remiantis Civilinio kodekso 921 str.
Organizatorius tampa atsiųstų ataskaitų savininku ir turi teisę naudotis šių darbų
turtinėmis autorių teisėmis be jokių teritorinių apribojimų visą apsaugos galiojimo
laiką ir gali jas eksploatuoti (licenzija) šiuo būdu:
a) įrašyti ir dauginti – kurti jo egzempliorius bet kuria technika, įskaitant
spausdinimo, reprografinę, audiovizualinę, skaitmeninę techniką arba
magnetinį įrašą,



b) įvesti į apyvartą,
c) naudoti visą arba atskirus elementus, kuriant bet kokias reklamines medžiagas
(reklamas spaudoje, lankstinukus, bet kokio dydžio plakatus, progines
medžiagas) bei naudoti juos kaip reklamines medžiagas, įrašant ir dauginant
punkte „a“ aprašytomis technikomis bei įvedant į apyvartą, nuomojant,
skolinant bei viešai skelbiant, kad visi turėtų prie jų prieigą bet kurioje vietoje
ir bet kuriuo laiku.
d) platinti ir publikuoti Internete, išsaugant kompiuterio atmintyje nepriklausomai
nuo emisijos, publikacijų, sukurtų egzempliorių skaičiaus.
Programos dalyviai įsipareigoja nekelti Organizatoriui jokių reikalavimų dėl ataskaitų
naudojimo.

Kilus klausimų, prašome kreiptis adresu:
zelmenelis.ld@gmail.com arba rinkodara@osama.lt

Priedas nr. 1
PAREIŠKIMAS
Mokyklos pavadinimas
Adresas (gatvė, pašto kodas, vietovė)
„Sutinku, kad mano vaikas ........................................ (vaiko vardas ir pavardė) dalyvautų
programoje „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ ir kad mano vaiko asmens duomenis būtų
kaupiami programos organizatoriaus - bendrovės „MGD“-GMW Sp. z o.o. Sp. k., ir
naudojami, įskaitant vaiko nuotraukų publikavimą internetinėje svetainėje
www.kubusdabasdragiu.kubus.lt ir visose kitose Organizatoriaus ruošiamose reklaminėse
medžiagose, aukščiau minėtos programos realizavimo bei skirtingų Organizatoriaus atliekamų
rinkodaros veiksmų, kurių tikslas yra reklamuoti programą metu, remiantis 1996-06-11 d.
Asmens duomenų apsaugos įstatymo (su 2008-02-01, Nr. X-1444, pakeitimais) nuostatomis.
Pareiškiu, jog vaiko asmens duomenis nurodžiau nieko neverčiamas ir man buvo pranešta
apie teisę peržiūrėti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis“.
………………………
……………………………….
Vietovė, data
Tėvo arba globėjo parašas

Priedas nr. 2
Vaikų darželio pavadinimas
Gatvė
Pašto kodas
Vietovė
Rajonas
PAREIŠKIMAS (tėvo/globėjo)
„Sutinku, kad mano vaikas dalyvautų programoje „Kubuś gamtos mylėtojų klubas“ ir kad jo
asmens duomenis būtų kaupiami programos organizatoriaus - bendrovės „MGD“-GMW Sp. z
o.o. Sp. k., ir naudojami, įskaitant vaiko nuotraukų publikavimą internetinėje svetainėje ir
visose kitose Organizatoriaus ruošiamose reklaminėse medžiagose, aukščiau minėtos
programos realizavimo bei skirtingų Organizatoriaus atliekamų rinkodaros veiksmų, kurių
tikslas yra reklamuoti programą metu, remiantis 1996-06-11 d. Asmens duomenų apsaugos
įstatymo (su 2008-02-01, Nr. X-1444, pakeitimais) nuostatomis.
Pareiškiu, jog vaiko asmens duomenis nurodžiau nieko neverčiamas ir man buvo pranešta
apie teisę peržiūrėti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis“.
Vaiko vardas ir pavardė
……………………………
Vietovė, data

Tėvo vardas ir pavardė

Tėvo parašas

……………………………………..
Mokytojo parašas

