Regulamin Programu
„Mamo, Tato, wolę wodę!”
§1
Zasady ogólne
1. Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” (dalej „Program”) prowadzony jest przez
Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31a,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł i Numerze
Identyfikacji Podatkowej 118-197-23-15 (dalej „Organizator”), na zlecenie Żywiec Zdrój S.A. z
siedzibą w Cięcinie.
2. Celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich
rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody.
3. Partnerami merytorycznymi Programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i
Dziecka.
4. Program prowadzony jest na obszarze całej Polski.
5. Program prowadzony jest przez czas nieoznaczony. Organizator uprawniony jest do
zakończenia Programu. Informacja o zakończeniu Programu umieszczona zostanie w serwisie
internetowym Programu pod adresem URL: www.wolewode.pl (dalej: „Serwis”) z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
6. Program prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”) oraz załączniku do Regulaminu.
§2
Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) może być przedszkole publiczne i niepubliczne
położone na terenie całej Polski. Uczestnikami nie mogą być podmioty prowadzące wyłącznie
inne formy wychowania przedszkolnego.
2. Warunkiem udziału w Programie jest:
a) dokonanie zgłoszenia udziału w Programie;
b) akceptacja Regulaminu.
3. Zgłoszenia Uczestnika dokonywać mogą dyrektorzy przedszkoli.
4. Zgłoszenie do Programu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego
w Serwisie zawierającego następujące dane:
- pełną nazwę zgłaszanego przedszkola,
- w przypadku przedszkoli niepublicznych, nazwę organu prowadzącego przedszkole,
- adres (ulica nr / kod / miasto / województwo) i numer telefonu kontaktowego zgłaszanego
Uczestnika,
- liczbę grup przedszkolnych wraz z liczbą przedszkolaków w poszczególnych grupach
biorących udział w Programie,
- liczbę wychowawców grup w przedszkolach biorących udział w Programie,
- imię i nazwisko dyrektora przedszkola, jego adres e-mail.
- imię i nazwisko Koordynatora, jego adres e-mail i telefon kontaktowy.

5. Zgłaszający dokonując zgłoszenia potwierdza, że zgłaszany przez niego Uczestnik jest
przedszkolem publicznym lub niepublicznym, zgłoszonym do ewidencji prowadzonej przez
samorząd gminy.
6. Potwierdzenie prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu stanowi wydruk formularza
zgłoszeniowego, podpisany i podstemplowany przez dyrektora przedszkola, który Uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi za pośrednictwem faksu pod numer 22 833 23 78
lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wolewode.pl.
7. Na podstawie zgłoszenia, po potwierdzeniu jego prawidłowości, Organizator dokona
akceptacji zgłoszenia aktywując równocześnie profil Uczestnika w Serwisie, stanowiący
odrębną podstronę w tym Serwisie.
8. W celu zapewnienia sprawnego udziału Uczestnika w Programie, Uczestnik wyznaczy
Koordynatora Programu. Koordynatorem Programu może być osoba pełnoletnia będąca
pracownikiem lub współpracownikiem Uczestnika. Do zadań Koordynatora Programu należy:
- koordynacja i nadzór nad realizacją Programu u Uczestnika,
- przygotowanie raportu z realizacji Programu i umieszczenie go w profilu Uczestnika,
- w przypadku udziału Uczestnika w konkursach prowadzonych w ramach Programu realizacja
zadań określonych w regulaminach konkursów.
9. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej
zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w drodze ich aktualizacji w Serwisie.
§3
Zasady Programu
1. W ramach Programu Organizator udostępni kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i
rozwoju dzieci, zawierające materiały adresowane do przedszkoli, rodziców oraz
bezpośrednio do dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.
2. Szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym zasady dystrybucji drukowanych
zestawów edukacyjnych dostępne są w załączniku do Regulaminu Programu.
3. Możliwość pobierania z Serwisu znajdujących się tam materiałów edukacyjnych
Koordynator i dyrektor Uczestnika uzyskuje z chwilą aktywacji profilu Uczestnika w
Serwisie.
4. W ramach Programu Organizator przeprowadzi konkursy kierowane do Uczestników,
mające na celu popularyzację zasad zdrowego życia oraz popularyzujących wiedzę na
temat znaczenia wody dla człowieka oraz roli wody w przyrodzie, jej właściwości,
zastosowań i sposobów oszczędzania.
5. Zasady konkursów określane będą każdorazowo w regulaminach.
6. Udział Uczestników w konkursach jest nieobowiązkowy. Uczestnik może wziąć udział w
wybranym przez siebie konkursie.
7. Uczestnik Programu wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i
terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie przez Organizatora w całości jak i w dowolnie
wybranych fragmentach z wszelkich materiałów zamieszczonych przez siebie w Serwisie
na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną
techniką; wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach,
niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów,
wydań oraz egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego
przedruku (przed i po produkcji), a także do powielania w inny sposób, wprowadzanie do
pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz

trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części
dowolnymi środkami i w dowolnej formie; wprowadzanie do obrotu egzemplarzy,
publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz korzystanie w tym
samym zakresie z ich opracowań i na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie.
Korzystanie obejmuje również wykorzystanie dla celów reklamowych i promocyjnych
Żywiec Zdrój S.A. Uczestnik Programu udziela również Organizatorowi zezwolenia na
udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do materiałów umieszczonych w
Serwisie. Ponadto Uczestnik Programu wyraża zgodę aby wszelkie materiały zamieszczone
w Serwisie były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez
Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w
polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji,
dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań
oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
8. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu
praw autorskich oraz praw zależnych do materiałów zamieszczonych w Serwisie, roszczeń
z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych – Uczestnik przystąpi do
ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, a w sytuacjach wskazanych przez przepisy
prawa – zwolni Organizatora z procesu lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na
własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie
zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń
oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej.
9. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział dziecka w Programie oraz korzystanie z jego dóbr osobistych, w szczególności
nazwiska i wizerunku, we wszelkich materiałach związanych z Programem, na formularzu
udostępnionym przez Organizatora w Serwisie, w zakresie tam określonym. Komplet
formularzy zawierających zgody Uczestnik zobowiązany jest okazać na żądanie
Organizatora. Brak wszystkich niezbędnych zgód skutkować będzie dyskwalifikacją
Uczestnika.
10. Organizator jest uprawniony do usuwania zamieszczanych przez Uczestników treści
naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, a także wszelkie treści
naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.
§4
Edycje Programu
1. W ramach Programu mogą być realizowane kolejne jego edycje, w ramach których
Organizator udostępni dodatkowe kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju
dzieci, zawierające materiały adresowane do przedszkoli, rodziców oraz bezpośrednio do
dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.
2. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Programie mogą uczestniczyć w jego kolejnych
edycjach bez ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2
Regulaminu. Aby uczestniczyć w danej edycji Programu należy potwierdzić chęć
uczestnictwa w profilu Uczestnika w Serwisie oraz zaakceptować zasady nowej edycji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące danej edycji Programu oraz jej zasady będą dostępne
w załączniku do Regulaminu Programu, który będzie podlegał aktualizacji w każdej kolejnej
edycji Programu.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Organizator. Dane
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w Programie, w tym w
konkursach organizowanych w ramach Programu, w celu ich prawidłowego przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia.
2. Podanie danych osobowych osób fizycznych wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Programie.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. W przypadku, gdy Organizator będzie obowiązany do usunięcia danych osobowych
wskazanych osób, niepodanie przez Uczestnika danych osobowych nowej osoby, w miejsce
osoby, której dane osobowe Organizator obowiązany był usunąć, skutkować będzie
zawieszeniem udziału Uczestnika w Programie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz
uczestnictwa w Programie na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik zwalnia Organizatora oraz Żywiec Zdrój S.A. z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych
przez Uczestnika. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora lub Żywiec Zdrój S.A. takich
roszczeń Uczestnik zwróci Organizatorowi lub Żywiec Zdrój S.A. kwotę pokrytych roszczeń i
wszelkie wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi
prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd.
3. Następujące zachowania Uczestnika lub osób działających w imieniu Uczestnika skutkować
będą wykluczeniem Uczestnika z Programu:
a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b) podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu,
c) podanie nieprawdziwych informacji w profilu w Serwisie,
d) zatajenie informacji, których podanie wskazane jest przez Organizatora, jako obowiązkowe,
e) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość danych podanych
przez Uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po
stronie Uczestników, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej, z których korzysta
Uczestnik.
8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Programu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje
Uczestników w odpowiednim wcześniejszym terminie umożliwiającym Uczestnikom
zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika
nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Programie bez
jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Warszawa, 6 października 2016 roku

