
REGULAMIN PROJEKTU EDUKOLANDIA  
  

1. Projekt Edukolandia w placówce oświatowej jest realizowany w pełnej współpracy pomiędzy 
Niepublicznym Przedszkolem Artystyczno-Sportowym „SPORTART” i jego kadry pedagogicznej oraz 
Fundacją MultiIntegra   
z siedzibą w Tychach.  
2. Projekt Edukolandia jest statutową działalnością nieodpłatną, finansowaną z uzyskanych dobrowolnych 
wpłat od darczyńców na cele statutowe.  
3. Model funkcjonowania projektu oparty jest o atrakcyjne zajęcia wzbogacające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkole systematycznie i w sposób ciągły, jak również 
poprzez wsparcie specjalistyczne (organizacyjne, materiałowe, logistyczne etc.) tych zajęć oraz wiele 
dodatkowej pomocy edukacyjnej w trakcie całego roku przekazanej podopiecznym przedszkola przez 
Fundację MultiIntegra w pełnej współpracy z kadrą pedagogiczną Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-
Sportowego „SPORTART”.  
4. Udział w zajęciach edukacyjnych w ramach przedszkola SportArt jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.  
5. Fundacja zapewnia odpowiednie wsparcie organizacyjne, materiałowe, sprzętowe, logistyczne   
i specjalistyczne oraz wykwalifikowany personel współdziający w porozumieniu z kadrą pedagogiczną 
przedszkola, w celu bezpiecznej i efektywnej realizacji projektu Edukolandia.  
6. Rodzic oświadcza, że model uczestnictwa jego dziecka w Projekcie Edukolandia oraz współpracy pomiędzy 
przedszkolem a Fundacją jest dla niego zrozumiały oraz że ma świadomość dobrowolności udziału i wpłat na 
cele statutowe Fundacji.  
7. Dziecko, będące uczestnikiem projektu Edukolandia, korzysta z zajęć w godzinach pracy przedszkola. 
Zajęcia organizowane są uzupełnieniem podstawy programowej i nie kolidują z ramowym planem 
dnia. Omawiany MODEL wraz z regulaminem jest dostępny w broszurze informacyjnej, przekazanej uczestnikowi 
projektu oraz na stronach internetowych www.przedszkolesportart.pl, www.multiintegra.pl, na tablicy 
ogłoszeń w przedszkolu oraz w wewnętrznej platformie komunikacyjnej.  
8. Planowany zakres zajęć i dodatkowych atrakcji jest przekazywany w pierwszym miesiącu nowego roku 
szkolnego przez platformę komunikacyjną zaakceptowaną przez Organ Prowadzący na dany rok szkolny. 
Ponadto tym kanałem będą przekazywane wszelkie korekty w zakresie organizacji projektu oraz regularne 
informacje o jego realizacji.  
9. Projekt Edukolandia może ulec zmianie w przypadku braku wystarczających środków finansowych.  
10. Wszelkie wpłaty na cele statutowe Fundacji są dobrowolne i nie związane z dostępem do oferty placówki 
oświatowej, uczestniczącej w Projekcie Edukolandia, a zatem nie podlegają zwrotowi.  
11. Projekt "Edukolandia" składa się z wielu działań i aktywności, które w przypadku niemożliwości ich 
realizacji, z przyczyn niezależnych od Fundacji lub przedszkola mogą mieć zamienną formę wsparcia.  
12. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do uczestnictwa Dziecka w Projekcie przez cały rok szkolny tj. Od 
pierwszego dnia września do ostatniego dnia sierpnia roku następnego.  
13. Miejscem odbywania zajęć są placówki biorące udział w Projekcie oraz pozostałe miejsca jego realizacji.  
14. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka (w formie foto/audio/video) na 
potrzeby promocji i rozwoju projektu EDUKOLANDIA.  
15. Podczas realizacji projektu Edukolandia obowiązują standardowe, przedszkolne zasady porządkowe dla 
podopiecznych przedszkola.   
16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu Fundacji wykorzystywanego do realizacji Projektu, co 
nastąpiło na skutek zachowania bądź działania Dziecka, Rodzic/Opiekun zobowiązuje   
się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.  
17. W przypadku potrzeby uzyskania informacji rodzice mogą kierować swoje pytania i uwagi dotyczące 
udziału swojego dziecka w Projekcie Edukolandia bezpośrednio do kadry pedagogicznej przedszkola lub drogą 
mailową na adres sekretariat@multiintegra.pl lub listownie na adres: Fundacja Rozwoju i Integracji 
“MULTIINTEGRA” 43-100 Tychy ul. Niepodległości 32 oraz telefonicznie na nr tel. 536 092 440. Odpowiedzi 
Fundacja udzieli bezzwłocznie w miarę swoich możliwości organizacyjnych.  
18. Oświadczam także, że zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w Projekcie Edukolandia, model 
uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie Edukolandia oraz współpracy pomiędzy Przedszkolem a Fundacją jest 
dla mnie zrozumiały i mam świadomość dobrowolności udziału i wpłat na cele statutowe.  

  
 
 


