
REGULAMIN 

Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” 

 
 

§1 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału  

szkół i przedszkoli w programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak”, zwanym dalej 

„Programem”.  

 

2. Organizatorem Programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwany dalej 

„Organizatorem”.  

 

3. Program realizowany jest przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we 

Wrocławiu z siedzibą: 

50-527 Wrocław, ul. W.J. Dawida 1a 

www.dodn.wroclaw.pl ,  

tel. 71 726 27 16, fax. 71 373 11 6 

e-mail: dodn@dodn.wroclaw.pl 

zwany dalej „Realizatorem”.  

 

4.  Partnerami projektu są:  

• Komenda Wojewódzka Policji 

• KW Państwowej Straży Pożarnej 

• Pogotowie Ratunkowe 

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

zwani dalej „Partnerami”.  

 

5. Udział w Programie jest nieodpłatny.  

 

 

§2 

 

HARMONOGRAM  I TERMINY 

 

1. Program realizowany będzie w okresie od września 2013 r. do marca 2014 r. 

  

2. Szczegółowy harmonogram realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego  

Regulaminu.  
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§3 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI W PROGRAMIE 

 

1. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych  

i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska, zwanych dalej „Placówkami”. 

  

2. Przystąpienie Placówki do Programu zgłasza dyrektor.  

 

3. Dyrektor Placówki deklaruje dobrowolny udział w Programie przez cały okres jego 

realizacji, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

4. Warunkiem zgłoszenia Placówki do udziału w Programie jest:  

a) wypełnienie, w terminie określonym w harmonogramie, przez dyrektora Placówki 

formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.dodn.wroclaw.pl – wypełniony i 

podpisany formularz należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres 

bd@dodn.wroclaw.pl,  

b) wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań przez Placówkę i do 

kontaktów z Realizatorem, 

c) udostępnienie bezpłatnie infrastruktury Placówki do przeprowadzenia organizowanych w 

ramach Programu zajęć dla uczniów i kursów szkoleniowych dla nauczycieli oraz  

oddelegowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć z uczniami, nadzorowania i 

koordynowania udziału uczniów w Programie,  

d) umożliwienie przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej na terenie Placówki w 

terminie uzgodnionym z Realizatorem. 

 

5. Organizator zastrzega, że w roku szkolnym 2013/2014 w Programie weźmie udział 

maksymalnie 40 Placówek.  

 

6. Za termin zgłoszenia uznaje się datę przesłania przez dyrektora Placówki formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.dodn.wroclaw.pl, na adres mailowy 

bd@dodn.wroclaw.pl. 

 

7. Wyboru Placówek do udziału w programie dokona zespół organizacyjny biorąc pod uwagę 

termin zgłoszenia. 

 

8. O zakwalifikowaniu do Programu Placówka zostanie poinformowana e-mailem na adres 

podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie określonym w harmonogramie.  

 

9. Lista przyjętych do Programu Placówek zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.dodn.wroclaw.pl  

 

10. Koordynatorzy zgłoszeni przez dyrektorów Placówek zakwalifikowanych do Programu 

otrzymają loginy i hasła do platformy edukacyjnej. 

 

11. Nadzór nad przebiegiem i realizacją projektów sprawuje Realizator. 

 

12. Wytypowany przez dyrektora Placówki koordynator zobowiązany jest do przekazywania 

Realizatorowi informacji na temat realizacji zdań, wynikających z harmonogramu Projektu. 
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13. Po zakwalifikowaniu Placówki do Programu wszelkie informacje, zawiadomienia, wzory 

dokumentów przekazywane będą koordynatorowi wyznaczonemu przez dyrektora do 

kontaktów z Realizatorem drogą elektroniczną, poprzez platformę edukacyjną lub 

telefonicznie.  

 

 

 

§4 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Placówka zakwalifikowana do Programu zobowiązana jest do opracowania projektu 

edukacyjnego. 

 

2. Placówka, przystępując do udziału w Programie, odpowiada za jego realizację na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

3. Dyrektorzy Placówek mają obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do 

prowadzenia Rad Pedagogicznych oraz innych działań realizowanych w ramach Programu.  

 

4. Dyrektorzy Placówek mają obowiązek uwzględnienia w pracy Placówki zajęć dla uczniów, 

kursów dla nauczycieli i innych działań przewidzianych w ramach realizacji Programu i 

zapewnienia opieki uczniom podczas realizacji przez nich zadań przewidzianych Programem. 

 

5. Dyrektorzy Placówek mają obowiązek zgłaszania Realizatorowi wszelkich 

nieprawidłowości w realizacji Programu.  

 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień dla nauczycieli 

i uczniów na zasadach ustalonych przez Organizatora w trybie roboczym. 

 

7. Koordynator, zakwalifikowany do udziału w Programie, zobowiązuje się do:  

a) ukończenia czterogodzinnego kursu szkoleniowego w siedzibie DODN, 

b) nadzoru nad przeprowadzeniem zadań ujętych w programie, 

c) koordynacji przygotowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców zajęć, 

d) udzielenia pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom w zorganizowaniu spotkania z 

partnerami programu, 

e) prowadzenia dokumentacji i systematycznego przekazywania informacji Realizatorowi. 

 

8. Terminy realizacji zobowiązań nauczyciela określone są w załączonym do Regulaminu  

harmonogramie.  

 

9. Osoby przystępujące do programu wyrażają zgodę na udostępnienie swojej pracy i danych 

osobowych Realizatorowi. 

 

 

 

 

 

 



§5 

 

NAGRODY 

 

1. Wyłoniona Placówka, zostanie nagrodzona udziałem w Pikniku.  

 

2. Jury, spośród wszystkich uczestniczących Placówek, wyłoni jedną, w której 

zaangażowanie, nauczycieli, uczniów i rodziców w przygotowanie i realizację projektu 

zostanie najwyżej ocenione. 

 

 

 

§6 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.  Uczestnicy programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników  

Programu do celów związanych z jego realizacją.  

W imieniu uczniów biorących udział w Programie zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Realizatora wyłącznie w celu realizacji Programu, 

jego ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości oraz promocji. 

 

3. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych. 

§7 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REALIZATOREM 

 

Osoba do kontaktu po stronie Organizatora: 

Tomasz Drewniak, nr. tel. 71 776 98 67 e-mail: Tomasz.Drewniak@dolnyslask.pl 

 

Osobami do kontaktu po stronie Realizatora są: 

Koordynator - Lech Stempel, nr tel. 508 691 118 e-mail: Lech.Stempel@dodn.wroclaw.pl 

Robert Mertuszka – nr tel. 508 691 031 e-mail: Robert.Mertuszka@dodn.wroclaw.pl 

Ewa Norkowska – nr tel. 508 691 087 e-mail: Ewa.Norkowska@dodn.wroclaw.pl 

Przemysław Adamski – nr tel. 508 691 108 e-mail: Przemysław.Adamski@dodn.wroclaw.pl 

 

 

§9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie www.dodn.wroclaw.pl  

 

2. Dokonując zgłoszenia, uczestnik Programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Programu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

Informacja o zmianie regulaminu projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej  
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Programu oraz przekazana drogą elektroniczną do Placówek. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieujętych w niniejszym  

Regulaminie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania  

Programu. 



      

 

 


