Regulamin programu edukacyjnego „Dobre przedszkole”
„§ 1
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie
edukacyjnym „Dobre przedszkole”, zwanym dalej „Programem”.
2.
Program jest skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego a także do
publicznych oraz prywatnych przedszkoli oraz wszelkich innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty zwanych dalej Uczestnikami.
3.
Program „Dobre przedszkole” jest programem edukacyjnym, którego celem jest
wspomaganie nauczycieli wychowania przedszkolnego we wszechstronnym rozwoju
kompetencji zawodowych. Uczestnictwo w Programie daje możliwość korzystania z
innowacyjnych narzędzi pracy, specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz kursów
rozwojowych.
4.
Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem Programu jest Nowa Era Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000031950, posiadająca numer NIP: 527-13-74-376 i REGON:
012186107, zwana dalej NE.
5.
Rozpoczęcie Programu miało miejsce w dniu 1.04.2015 roku
§2
Przystąpienie do Programu
1.
Przystąpienie do Programu może nastąpić poprzez:
a)
wypełnienie i podpisanie deklaracji w formie pisemnej oraz doręczenie jej
pracownikowi lub przedstawicielowi NE lub wysłanie jej na adres NE,
b)
wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej NE.
2.
Po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub wypełnieniu formularza elektronicznego
Uczestnikowi zostanie przesyłany na podany adres e-mail indywidualny kod rejestracyjny
pełniący funkcję identyfikacyjną oraz klucza do materiałów udostępnianych online. Uczestnik
podaje kod rejestracyjny podczas pierwszego logowania na dedykowanej programowi stronie
internetowej w celu uzyskania dostępu do zasobów Programu.
3.
Z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli w formie określonej w ust. 1
pkt a i pkt b pomiędzy nim a NE zostanie zawarta umowa o partnerstwie – dalej Umowa – o
treści wynikającej z niniejszego Regulaminu oraz deklaracji lub formularza elektronicznego.
4.
W przypadku przystąpienia do Programu w sposób określony w ust. 1 pkt b do
łączącej strony umowy znajdą zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
określające szczególne zasady zawierania z konsumentami umów z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość. W takiej sytuacji NE jest zobowiązana do udzielenia
Uczestnikowi wszelkich wymaganych przez prawo polskie informacji.
5.
Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik powinien zostać zapoznany z
niniejszym Regulaminem.
6.
Za Uczestnika nie będącego osobą fizyczną deklarację o przystąpieniu do Programu
składa osoba umocowana do składania oświadczeń woli. W takim przypadku kod
rejestracyjny, o którym mowa w ust 2 powyżej jest udostępniany osobie umocowanej do
składania oświadczeń woli. Do Uczestnika nie będącego osobą fizyczną ust 4 powyżej nie
znajduje zastosowania

§3
Zasady współpracy
1.
Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością.
Uczestnik jest jedynie zobowiązany w ciągu 2 miesięcy od otrzymania pakietu powitalnego
lub innych materiałów uzyskanych w ramach Programu do oceny wartości i przydatności
otrzymanych materiałów poprzez ankietę zamieszczoną na stronie NE.
2.
Przystąpienie do Programu nie ogranicza Uczestnika w wyborze metod i środków
nauczania, a w szczególności nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do wyboru
podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych określonego wydawcy.
3.
Każdemu Uczestnikowi przystępującemu do Programu przysługuje do wyczerpania
zapasów pakiet powitalny – składający się z dedykowanych nauczycielom zasobów
w postaci kursów rozwojowych oraz zestawu materiałów dydaktycznych wybranych przez
NE. Pakiet powitalny zostanie udostępniony Uczestnikowi niezwłocznie po złożeniu
oświadczenia o przystąpieniu do Programu. Uczestnik może otrzymać pakiet powitalny tylko
jeden raz.
4.
NE zastrzega sobie możliwość zróżnicowania składu pakietu powitalnego dla
poszczególnych Uczestników.
5.
Wartość pakietu powitalnego przekazywanego w formie rzeczowej nie może
przekroczyć kwoty 200 złotych.
6.
NE może przekazywać Uczestnikom także inne materiały niż wymienione w ust. 3
powyżej.
7.
NE zobowiązuje się do informowania Uczestników o organizowanych seminariach,
sympozjach, konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach związanych z edukacją i
oświatą.
8.
Uczestnicy zobowiązują się do używania przekazanych w ramach Programu
materiałów we własnym zakresie, a w szczególności do powstrzymania się od udostępniania
lub przekazywania tych materiałów osobom trzecim oraz ich powielania w jakiejkolwiek
formie w celu dalszego rozpowszechniania.
9.
NE oraz Uczestnicy są zobowiązani do zgodnej i harmonijnej współpracy w ramach
Programu.
10.
Skład pakietu powitalnego dla Uczestnika nie będącego osobą fizyczną zostanie
ustalany indywidulanie przez NE. W takim przypadku nie obowiązuje limit kwotowy
wskazany w ust. 5 powyżej. Wskazane w ust. 8 powyżej zobowiązanie dotyczy także
Uczestnika nie będącego osobą fizyczną z tym jednak zastrzeżeniem, iż materiały przekazane
w ramach Programu mogą zostać wykorzystane także przez osoby współpracujące z lub
zatrudnione przez Uczestnika nie będącego osobą fizyczną.
§4
Wymagania dodatkowe
Uzyskanie przez Uczestników dostępu do poszczególnych usług, materiałów lub zasobów
udostępnianych w ramach Programu może być uzależnione od spełnienia dodatkowych
wymagań. określonych przez NE.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.
Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest
NE.

3.
Uczestnik, będący osobą fizyczną przystępując do Programu, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu.
4.
NE zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
5.
Dane przetwarzane są w celu realizacji Programu oraz po uzyskaniu dodatkowej
zgody w celach marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach NE.
6.
Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Uczestnicy, będący osobami fizycznymi
mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia
danych.
7.
Podanie danych osobowych przez Uczestników, będących osobami fizycznymi jest
dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Programu.
8.
NE gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu
lub zniszczeniu.
9.
NE jest zobowiązana do udostępnienia danych osobowych Uczestników osobom
trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
§6
Zakończenie współpracy
1.
Czas trwania Programu nie jest ograniczony, przy czym NE może w każdej chwili
podjąć decyzję o jego zakończeniu.
2.
Każdy z Uczestników Programu powinien zostać poinformowany o zakończeniu
Programu przynajmniej poprzez wiadomość e-mail. Przesłanie takiej wiadomości będzie
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
3.
NE może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu, jeżeli naruszył
zasady wskazane w § 3 ust. 8 i 9 niniejszego Regulaminu czy nie wypełnił ankiety, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Uczestnik może zostać
zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów.
4.
Oświadczenie o wykluczeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej.
5.
Każdy z Uczestników może odstąpić od udziału w Programie ze skutkiem
natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres NE. Uczestnik
odstępujący od Programu może zostać zobowiązany przez NE do zwrotu otrzymanych
materiałów.
§7
Zmiana Regulaminu
1.
NE przysługuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie poprzez sporządzenie aneksu do Regulaminu.
2.
Aneks oraz Regulamin w brzmieniu po zmianach powinny zostać przesłane
Uczestnikom na wskazane przez nich adresy e-mail.
3.
Jeżeli Uczestnik w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa
w ust. 2 powyżej, nie odstąpi od udziału w Programie, przyjmuje się, iż zaakceptował zmianę
Regulaminu.
§8
Wykładnia Regulaminu
1.
Każdy z Uczestników ma prawo wystąpić do NE z prośbą o wykładnię
poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.

2.
NE dokona wykładni z uwzględnieniem w pierwszej kolejności wykładni językowej, a
jeżeli to nie przyniesie rezultatu – wykładni funkcjonalnej lub systemowej. Wykładnia
Regulaminu dokonana przez NE jest wiążąca.
3.
Wykładnia Regulaminu podlega ogłoszeniu w sposób właściwy dla ogłoszenia
Regulaminu.
§9
Postanowienia końcowe
1.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
uczestnictwa w Programie.
2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3.
Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie NE.
4.
Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego
regulaminu i jego akceptacją.
5.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie NE, a także na
stronie http://www.nowaera.pl/.
6.
Każda promocja organizowana przez NE jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
7.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
8.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej UMOWY będą rozstrzygane
przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby NE.

