REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Dzieciaki Mleczaki”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w kontynuacji Projektu „Dzieciaki Mleczaki” sfinansowanego z Funduszu Promocji
Mleka.
2. Projekt realizowany jest przez Polską Izbę Mleka.
3. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. na terenie Polski.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu należy do Polskiej Izby Mleka.
§2
Założenia Projektu
1. Celem ogólnym Projektu jest przekazanie informacji o tym jak ważne jest mleko i jego przetwory w codziennej diecie. Ukazanie mleka
jako produktu zdrowego, modnego, polecanego osobom aktywnym fizycznie z naciskiem na aspekt zdrowotny i profilaktyczny.
2. Projekt jest adresowany do nauczycieli nauczania początkowego, dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich opiekunów.
3. W ramach Projektu przekazane zostaną szkołom materiały w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie fizycznej.
W przypadku wyczerpania zapasów materiały będzie można pobrać ze strony dzieciakimleczaki.pl
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie Polska Izba Mleka.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem Projektu.
3. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach
realizowanych w ramach Projektu.
4. Szkoły uczestniczące w poprzednim roku projektu, są automatycznie rekrutowane w kolejnym roku programu.
§4
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy z Uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć zgodnie z §2 ust. 3,
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu po ich przeprowadzeniu.

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) przesyłania dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych w ramach Projektu działań,
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.
3. Uczestnictwo w Projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla Uczestników Projektu są bezpłatne.

§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, rezygnacja musi być zgłoszona pisemnie na adres:
dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu
przekazanych materiałów dydaktycznych.
§6
Zasady monitoringu i kontroli
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację
Projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.02.2018 r. i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu z ramienia Polskiej Izby Mleka.
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka oraz na stronie internetowej projektu
www.dzieciakimleczaki.pl.
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