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Regulamin uczestnictwa przedszkola w projekcie edukacyjnym  

MPWiK S.A. we Wrocławiu 

„Akademia Przyjaciół Wody” 

 

 

§ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Projekt „Akademia Przyjaciół Wody” zwany dalej „Projektem”, jest realizowany przez 

MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

2.  Organizatorem Projektu jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

3. „Akademia Przyjaciół Wody” to projekt edukacyjny w przedszkolach Wrocławia, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki racjonalnego wykorzystywania wody  

i ochrony zasobów wodnych.  

4.  Cele projektu:  

• podniesienie świadomości oraz zwiększenie aktywizacji dzieci na rzecz ochrony wód  

i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi,  

• uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na ziemi oraz potrzeby ochrony 

i poszanowania jej zasobów, 

• uwrażliwienie społeczeństwa na problem kurczenia się tych zasobów oraz   

konieczność ich ochrony w życiu codziennym, 

• utworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu  

i najbliższym otoczeniu, 

• podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

• poszerzenie wiedzy na temat wody, jej roli w przyrodzie. 

 

§ II. KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Możliwość udziału w konkursach i akcjach społeczno-edukacyjnych realizowanych 

przez MPWiK S.A. we Wrocławiu (m.in. w obchodach Światowego Dnia Wody). 

2. Pierwszeństwo udziału w organizowanym dla nauczycieli bezpłatnym szkoleniu i 

warsztatach w ramach Projektu. 

3. Bezpłatne materiały metodyczne dla nauczyciela w ramach Pakietu Startowego. 

4. Pełen bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych promujących Projekt. 

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczyciela Akademii Przyjaciół Wody. 

6. Możliwość realizacji i upowszechniania własnych pomysłów i rozwiązań metodyczno-

dydaktycznych w oparciu o narzędzia Projektu (m.in. poprzez strony internetowe 

promujące Akademię Przyjaciół Wody). 
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7. Możliwość publikowania własnych materiałów metodyczno-dydaktycznych (w wersji 

elektronicznej na stronach internetowych projektu). 

 

§ III. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

Przedszkola z terenu Wrocławia zainteresowane problematyką ekologiczną (w tym: 

podnoszeniem kultury w zakresie używania, oszczędzania wody), rozwojem oraz aktywizacją 

społeczną.  

 

§ IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU I POSZCZEGÓLNYCH JEGO ETAPÓW 

 

Działania projektu trwają od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. 

 

§ V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

W projekcie mogą uczestniczyć  wszystkie przedszkola  publiczne i niepubliczne z terenu 

Wrocławia, które zadeklarują wolę przystąpienia do Projektu poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl. 

Liczba uczestników Projektu jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń, potwierdzona 

czasem rejestracji online. W roku szkolnym 2019/2020, w Akademii Przyjaciół Wody, może 

być zadeklarowanych maksymalnie 800 uczestników lub 40 przedszkoli. 

 

§ VI. ZASADY UDZIAŁU 

 

1. Przedszkole przystępuje do projektu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego 

online. 

2. Przedszkola – Uczestnicy Projektu otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co 

jest zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. 

3. Podczas zajęć w ramach klubu realizowany jest program metodyczny opracowany 

przez Organizatora Projektu. 

4. Zarówno opiekun, jak i dzieci, mogą proponować i realizować tematy, zadania, 

projekty wykraczające poza zaproponowany przez Organizatora Projektu program. 

5. Powołanie akademii na terenie przedszkoli poprzedza spotkanie wprowadzające 

dla nauczycieli – opiekunów akademii. 

6. Inauguracja działalności akademii na terenie przedszkola może mieć charakter 

uroczysty. Podczas spotkania inaugurującego powstanie akademii opiekun 

zapoznaje uczniów z celami Projektu i przedstawia Organizatora Projektu. Akademia 

ma pełną swobodę w propagowaniu swojej działalności na terenie przedszkola 

(gazetka ścienna, gablota, zakładka lub banner na stronie internetowej przedszkola). 

http://www.mpwik.wroc.pl/
http://www.mpwik.wroc.pl/
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7. Każde przedszkole uczestniczące w projekcie, przed inauguracją działalności 

akademii, otrzymuje Pakiet Startowy, przygotowany przez Organizatora Projektu. 

Pakiet zawiera materiały metodyczne i promocyjne, wydawnictwa oraz materiały 

multimedialne niezbędne dla realizacji programu edukacyjnego opracowanego przez 

Organizatora Projektu. 

8. Akademia Przyjaciół Wody posługuje się wyłącznie logo opracowanym 

i zatwierdzonym przez Organizatora Projektu. 

 

§ VII. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

Zobowiązania  Organizatora Projektu:  

1. Organizacja i koordynowanie realizacji Projektu. 

2. Opracowanie przekazanie przedszkolom logo akademii oraz materiałów 

programowych, metodycznych, edukacyjnych, promocyjnych i multimedialnych 

niezbędnych dla jej funkcjonowania. 

3. Umożliwienie przedszkolom – Uczestnikom Projektu udziału w obchodach 

Światowego Dnia Wody. 

4. Organizowanie spotkań dla dzieci i opiekunów, będących Uczestnikami Projektu. 

5. Współpraca ze Współorganizatorami Projektu. 

6. Zabezpieczenie finansowe  realizacji Projektu w obszarze materiałów merytorycznych 

wykonywanych przez MPWiK oraz w kwestii nagród dla laureatów konkursów. 

 

 

Zobowiązania przedszkola –  Uczestnika Projektu: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie poprzez przesłanie wypełnionego formularza 

znajdującego się na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl. 

2. Prowadzenie i nadzór nad działaniami Akademii Przyjaciół Wody. 

3. Wskazanie opiekuna dydaktycznego Akademii Przyjaciół Wody, z którym Organizator 

będzie się kontaktował w sprawach związanych z Projektem. 

4. Realizacja opracowanego przez Organizatora Projektu ramowego programu 

edukacyjnego. 

5. Uczestnictwo w spotkaniach i akcjach realizowanych w ramach Projektu na terenie  

i poza terenem przedszkola. 

6. Współpraca z Organizatorem Projektu. 

 

 

 

 

http://www.mpwik.wroc.pl/
http://www.mpwik.wroc.pl/
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§ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłaszając się jako uczestnik projektu przedszkole potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Projektu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 

poinformują Uczestników Projektu. 

3. Wysyłając formularz uczestnictwa w Projekcie, przedszkole wyraża zgodę na 

wykorzystanie swoich danych do celów Projektu, mając jednocześnie prawo wglądu 

do nich i ich poprawiania. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 

polskiego. 

 

 

 

 

 


