
Regulamin Projektu Edukacyjnego SensoSmyki II 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki” (dalej „Projekt”) prowadzony jest przez Annę Wiktor- Stępień 

i Agnieszkę Bugajską (dalej „Organizatorki”). 

2. Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym, oraz ich wychowawcom  

i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz 

wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą 

sprzyjały rozwojowi mowy. 

3. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski (a jeśli znajdą się chętni – to i poza granicami Polski). 

4. Projekt prowadzony jest od września 2021 do sierpnia 2022. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego 

zakończenia Projektu. Informacja o zakończeniu Projektu umieszczona zostanie na fanpage’u „SensoSmyków” 

w portalu społecznościowym Facebook (dalej: „fanpage”) z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Projekt prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”). 

§ 2 

Uczestnictwo w Projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu (dalej: „Uczestnik”) mogą być: 

a) żłobek publiczny/niepubliczny 

b) klub dziecięcy publiczny/niepubliczny 

c) dzienni opiekunowie 

d) przedszkole publiczne/niepubliczne 

e) szkoły podstawowe publiczne/niepubliczne 

f) gabinety terapeutyczne/organizacje/świetlice 

g) rodzice/opiekunowie prawni/nianie 

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest: 

a) polubienie fanpage’u, 

b) zaakceptowanie zasad projektu, 

c) zapisanie się do określonej grupy projektowej (1a-1f  dalej „SensoSmyki Placówki”/ 1g dalej 

„SensoSmyki - Rodzice”, 

d) dzielenie się relacjami w grupach projektowych w ramach bloków aktywności związanymi z porami 

roku, 

e) posiadanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku dzieci na potrzebę realizacji projektu (Rodzice 

biorący udział w Projekcie ze swoimi Dziećmi – biorąc udział w Projekcie tym samym wyrażają zgodę 

na rozpowszechnianie wizerunku Dziecka), 

f) akceptacja Regulaminu. 

3. Zgłoszenia Uczestnika dokonujemy poprzez wpisanie komentarza w poście powitalnym z nazwą 

placówki/nazwą grupy  i opiekunami lub imieniem dziecka np: „Misie z Niepublicznego Przedszkola Tęcza w 

Łososinie Dolnej z Panią Sabinką witają”, „Lila i mama gotowe do działania”. 



4. W celu zapewnienia sprawnego udziału Uczestnika w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany do wyznaczenia 

Opiekuna Projektu będącego pracownikiem lub współpracownikiem Uczestnika. Do zadań Opiekuna Projektu 

należy koordynacja i nadzór nad realizacją Projektu u Uczestnika. 

§ 3 

Zasady Projektu 

1. Uczestnik projektu realizuje wybrane przez siebie spośród zaproponowanych aktywności  lub własne na każdą 

porę roku zgodne z proponowanymi 18 kategoriami: 

a) Natura sensorycznym placem zabaw 

b) Konstrukcje 

c) W Krainie Emocji 

d) Gry 

e) Zabawy logopedyczne 

f) Kreatywność to jest to 

g) Sensoryczne prace plastyczne i techniczne 

h) Kuchenne rewolucje 

i) Sprawne dłonie 

j) Trening umysłu 

k) Zrób to sam 

l) Polisensoryczna przygoda 

m) Stolik świetlny – zabawy światłem, kolorem i fakturami 

n) Miniświaty i sensoryczne pudełka 

o) Masy sensoryczne i slime 

p) Muzyczne rozwijanki 

q) Duża Motoryka 

r) Eksperymenty. 

2. Aktywności będą opracowane przez organizatorki i udostępniane do: 

a) Jesień – 10 wrzesień 

b) Zima – 10 grudzień 

c) Wiosna – 10 marzec 

d) Lato -  10 czerwiec. 

3. Dodatkowym źródłem inspiracji mogą być publikacje autorek wydawane na każdą porę roku przez Bliżej 

Przedszkola „Zabawy Sensoryczne na Każdy Dzień” – propozycje aktywności o scenariusze zajęć wspierające 

integrację sensoryczną. 

4. Forma realizacji aktywności jest dowolna. Mogą być to zajęcia dydaktyczne w oparciu o aktywność, zabawa, 

zajęcia otwarte, warsztaty itp. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do relacjonowania  swoich działań  publikując post (min. jeden na każdą porę roku), 

na grupie projektowej który musi: 



a) zawierać krótki opis minimalnie 1 zdanie wraz z zdjęciami maksymalnie 20 zdjęć, 

b) oznaczony # zawierającymi porę roku i kategorię np.: #jesień #polisensorycznaprzygoda. 

6. Terminy umieszczania relacji: 

a) Jesień –  do 10 grudnia 

b) Zima –  do 10 marca 

c) Wiosna –  do 10 czerwca 

d) Lato -   do 20 sierpnia 

7. Przewidywana jest nagroda specjalna na zakończenie projektu. 

8. W ramach Projektu Organizator przekazuje Uczestnikowi pliki tekstowe i graficzne, które będą dostępne  

w plikach grupy lub wysyłane w wiadomościach prywatnych: 

a) logo projektu, 

b) zasady projektu, 

c) plakat informacyjny dla rodziców; 

d) dyplomy, 

e) certyfikat dla placówki – jeśli wykonano przynajmniej po jednej aktywności na każdą porę roku ( 4 

relacje) 

f) propozycje aktywności na każdą porę roku. 

§ 4 

Konkursy 

1. W ramach Projektu Organizator przeprowadza  konkurs na najciekawsze relacje w każdej porze roku oraz 

konkursy specjalne. 

2. Pod uwagę brane są tylko terminowe relacje. 

3. Autor zwycięskiej pracy otrzymuje nagrodę od Organizatora. Nagroda zostaje przesłana pocztą pod wskazany 

adres Zwycięzcy. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka  

w Projekcie oraz korzystanie z jego dóbr osobistych, w szczególności imienia i wizerunku, we wszelkich 

materiałach związanych z Projektem. 

2. Zgody te przechowywane są w placówkach. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Następujące zachowania Uczestnika lub osób działających w imieniu Uczestnika skutkować będą 

wykluczeniem Uczestnika z Projektu: 

a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu; 

b) podanie nieprawdziwych informacji w relacji; 

c) niekulturalne zachowanie na fanpage’u  i grupach projektowych; 



d) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem; 

e) zakłócanie prac organizatorów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, 

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług 

internetowych, telefonicznych oraz kurierskich. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad 

Projektu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w odpowiednio  wcześniejszym 

terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. 

9. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo 

odstąpić od udziału w Projekcie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 


