
 

 

Regulamin 

 

Akademia Jasnej Sówki: z pomysłem, zabawą i wiedzą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 

 

 

1. Organizator – Organizatorem Programu „Akademia Jasnej Sówki” jest stowarzyszenie Centrum 
Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Tuchowska 4/33, 30-618 Kraków; NIP: 
6793101117 KRS: 0000506714 REGON: 123100775  Email: biuro@cibrd.org.pl 
 
2.  Partner Główny – Partnerem Głównym projektu jest firma Mota-Engil Central Europe S.A.  
 

3.  Szkoły Podstawowe - W programie mogą brać udział szkoły, których siedziby znajdują się na 
terenie Krakowa, dalej zwane „szkoły podstawowe”. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Organizatora w konkursie mogą brać udział również inne szkoły, placówki i organizacje.  

 

4. Cele programu - Celami głównymi projektu są: przekazywanie treści edukacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zabawę; edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które 
rozpoczynają swoją naukę w szkole; wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania 
na zagrożenia w ruchu drogowym. 
 
5. Czas trwania programu - Program trwa od 01.09.2015 roku do 30.06.2016 roku. 
 
6. Zgłoszenia oraz realizacja programu - Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez  
wysłanie maila na adres: biuro@cibrd.org.pl. W mailu należy podać informacje dotyczące ilości dzieci 
mających zostać objętych programem (maksymalnie 2 klasy), ilość osób w klasie, najdogodniejszy termin 
realizacji, uzasadnienie dlaczego akurat w Państwa szkole ma być przeprowadzony program. Nadesłane 
zgłoszenia zostaną przeanalizowane przez stowarzyszenie które zadecyduje o kolejności i możliwości 
przeprowadzenia zajęć. Każde zgłoszenie dostanie decyzję zwrotną (pozytywną lub negatywną) 
odnośnie zajęć do 31 sierpnia 2015 roku.  
 
7. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i prowadzone są bez celów zarobkowych.  
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8. Akademia Jasnej Sówki składa się z trzech etapów:  
 
a) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w 2 klasach pierwszych z zakresu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego;  
b) Powrót do tych samych klas z przypomnieniem programu oraz badaniem skuteczności 
programu, utrwalenie wiedzy; 
c) Organizacja w szkole konkursu na znalezienie w bezpośredniej okolicy szkoły zagrożeń z zakresu 
ruchu drogowego oraz zaproponowanie rozwiązania problemu przez uczniów szkoły (tu uczestniczyć 
może cała szkoła). Przyznanie nagród przez Centrum Inicjatyw BRD wygranym. Komisja konkursu składać 
się będzie z przedstawiciela Policji, przedstawiciela CIBRD oraz szkoły. 
 
9.  Certyfikat - Szkołom podstawowym, które przeprowadziły w klasach I program „Akademia 
Jasnej Sówki”, przyznany zostaje certyfikat „Akademii Jasnej Sówki”.  
 
11. Postanowienia końcowe - Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów 
przesłanych do Organizatora ze szkoły do celów promocji programu „Akademia Jasnej Sówki”. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad realizacji Programu lub jego odwołania w 
przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych. Organizator nabywa własność nadesłanych do 
niego materiałów, a także ma prawo korzystania z autorskich praw majątkowych do tych prac, bez 
ograniczeń terytorialnych, na  czas nieograniczony, na następujących polach eksploatacji (licencja):  
utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym w szczególności 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, 
wprowadzenie do obrotu, wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia 
dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, 
materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich 
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi  powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, 
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,  rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez 
wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 
Uczestnicy programu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z 
tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych materiałów. Dodatkowych informacji na temat „Akademii 
Jasnej Sówki” udziela koordynator programu: Katarzyna Dobrzańska-Junco, 
katarzyna.dobrzanska@cibrd.org.pl 
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