Regulamin Akcji
„Miejsce przyjazne dzieciom”
(„Regulamin”)

I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przebiegu akcji pod tytułem „Miejsce
przyjazne dzieciom”, zwana dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest: Klub Rodzica w Zamościu, działający przy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
3. Patronem Honorowym Akcji jest Urząd Miasta Zamość
4. Patronem Medialnym Akcji jest Tygodnik Zamojski.
5. Celem Akcji jest wyszukanie na terenie miasta Zamościa miejsc przyjaznych dzieciom i
ich rodzicom, w szczególności kawiarni, restauracji, muzeów, instytucji kulturalnych,
instytucji publicznych i innych, to jest takich, które są przygotowane na wizytę rodziców z
dziećmi i w których czują się oni mile widziani.
6. Akcja przeprowadzona zostanie od dnia 5 marca 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Przebieg Akcji.

1. W okresie 05.03 – 20.04 2014 roku Organizator Akcji będzie zbierał zgłoszenia miejsc
przyjaznych dzieciom, znajdujących się na terenie miasta Zamościa. Zgłoszenia będą
przyjmowane drogą elektroniczną, na adres mailowy: klubrodzicazamosc@gmail.com
lub mazur@tygodnikzamojski.pl albo można dostarczyć je osobiście do Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego ul. Wiejska 17, pokój nr 17.
2. Wzór

formularza

zgłoszeniowego

jest

do

pobrania

na

stronie

internetowej:

www.zamoscprzyjaznydzieciom.pl , jak również jest dostępny w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego ul. Wiejska 17, pokój nr 17.
3. Zgłoszenie może być wypełnione przez osobę prywatną lub instytucję.
4. Wysłanie Zgłoszenia

jest jednoznaczne z przystąpieniem do Akcji, oznacza to, że

Wysyłający zgłoszenie:
−

akceptuje Regulamin Akcji,

−

wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Akcją na adres
mailowy podany w zgłoszeniu,

−

wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w zakresie
niezbędnym

dla

przeprowadzenia

Akcji.

5. Ostateczną decyzję o nadaniu wskazanym Miejscom tytułu „Miejsca przyjaznego
dzieciom” podejmuje kapituła Akcji, składająca się z przedstawicieli: Klubu Rodzica,
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, Urzędu Miasta, Tygodnika
Zamojskiego, na podstawie wszystkich nadesłanych zgłoszeń i przeprowadzonej
osobistej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Weryfikacja odbywać się będzie w terminie
od 21.04. kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. włącznie.

6. Podsumowanie akcji oraz lista wyróżnionych miejsc zostanie opublikowana na łamach
Tygodnika

Zamojskiego

oraz

na

stronach:

www.zamoscprzyjaznydzieciom.pl,

www.smlukasinski.zamosc.pl.
7. Miejsca, którym Kapituła przyzna tytuł „Miejsca przyjaznego dzieciom” otrzymają
Certyfikaty i naklejki "Miejsce przyjazne dzieciom", którymi będą miały prawo się
posługiwać przez okres 1 roku od dnia podsumowania Akcji, o którym mowa powyżej.
III . Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego pokój nr 17

oraz na stronach: www.zamoscprzyjaznydzieciom.pl,

www.smlukasinski.zamosc.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa.

