Henry i Przyjaciele Porządku Tropiciele
1. Program Henry i Przyjaciele Porządku Tropiciele, zwany dalej Programem, prowadzony jest
przez Polor Sp. z o.o., oddział w Gdyni z siedzibą przy ul. Warszawska 7, 81-317 Gdynia, NIP
852-808-19-34, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem programu jest nauka dzieci codziennych obowiązków związanych z utrzymywaniem
porządku w najbliższym otoczeniu, poprzez zabawę z wykorzystaniem licencjonowanych
zabawek Numatic oraz opracowanych w tym celu materiałów, tj. scenariusze zabaw,
materiały drukowane etc.
3. Program prowadzony jest na obszarze całej Polski
4. Program prowadzony jest na czas nieoznaczony. Organizator uprawniony jest do zakończenia
Programu. Informacja o zakończeniu Programu umieszczona zostanie w serwisie
internetowym Programu pod adresem URL:
5. Program prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
Regulamin)
Uczestnictwo w Programie
Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) może być przedszkole publiczne, niepubliczne,
żłobek, klub malucha i szkoły podstawowe położone na terenie całej Polski.
Warunkiem udziału w Programie jest:
a) dokonanie zgłoszenia udziału w Programie;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji
Programu;
c) akceptacja Regulaminu
Zgłoszenia Uczestnika jednorazowo mogą dokonać dyrektorzy oraz osoby decyzyjne, lub
pracownicy za zgodą dyrektora placówki
Zgłoszenie do Programu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w
Serwisie www.henrydzieciom.pl zawierającego następujące dane:
- Pełna nazwa przedszkola
- W przypadku przedszkoli niepublicznych, nazwę organu prowadzącego przedszkole,
- Dokładny adres: województwo, kod, miasto, ulica, numer budynku, numer mieszkania
- Liczba dzieci w przedszkolu
- Imię i nazwisko osoby do kontaktu, jej numer telefonu oraz adres e-mail
- Nazwa użytkownika, niezbędna do logowania
Zgłaszający dokonując zgłoszenia potwierdza, że zgłaszany przez niego Uczestnik jest
przedszkolem publicznym lub niepublicznym, zgłoszonym do ewidencji prowadzonej przez
samorząd gminy.
Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie
danych zawartych w zgłoszeniu, poprzez przesłanie informacji na temat zmian drogą mailową
na adres: marketing@sklepnumatic.pl

Zasady Programu
W ramach Programu Organizator udostępni Uczestnikowi scenariusze zabaw opracowane
pedagogicznie w celach edukacyjnych, kolorowanki oraz plany domowych obowiązków w
ilości adekwatnej do liczby dzieci zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym, naklejki
motywacyjne zachęcające dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawie w porządkowanie
najbliższego otoczenia, a także preferencyjne kody rabatowe na zakupy w
www.sklepnumatic.pl
Z chwilą przesłania danych z formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje drogą mailową
(na wskazany w formularzu adres e-mail) scenariusze zabaw w formacie PDF, kolorowanki w
formacie PDF, plany domowych obowiązków w formacie PDF oraz kody rabatowe na zakupy
w www.sklepnumatic.pl
Następnego dnia roboczego po przesłaniu formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika,
Organizator nadaje przesyłkę kurierską o następującej zawartości: scenariusze zabaw
opracowane pedagogicznie, kolorowanki oraz plany domowych obowiązków w ilości
adekwatnej do liczby dzieci zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym, naklejki
motywacyjne i inne materiały wyprodukowane w ramach rozwoju Programu.
Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanych od Organizatora materiałów
zgodnie z ww. celem programu
oraz do przesłania na adres Organizatora
marketing@sklepnumatic.pl w terminie nie przekraczającym 60 dni o daty wysyłki
materiałów informacji zwrotnej na temat prowadzonej aktywności w Programie w formie
opisu zawierającego informację o liczbie przeprowadzonych zajęć oraz liczbie
zaangażowanych dzieci lub zdjęć z prowadzonych zajęć przedstawiających dzieci korzystające
z dostarczonych materiałów edukacyjnych.
Zdjęcia takie wykorzystywane będą wyłącznie na użytek wew. Organizatora. Ich ew.
publikacja poprzedzona będzie uzyskaniem stosownej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci.
W ramach Programu Organizator przeprowadzał będzie cykliczne konkursy kierowane do
Uczestników, mające na celu popularyzację nauki dzieci codziennych obowiązków poprzez
zabawę.
Zasady konkursów określane będą każdorazowo w regulaminach.
Udział Uczestnika w konkursach jest nieobowiązkowy. Uczestnik może wziąć udział w
wybranym przez siebie konkursie.

Dane osobowe
Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych dostarczonych przez
Uczestników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Postanowienia końcowe
Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz
uczestnictwa w Programie na rzecz osób trzecich.
Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń
osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika. W
przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń Uczestnik zwróci Organizatorowi
kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym pośrednie i
bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego
itd.
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.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość danych podanych
przez Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po
stronie Uczestników, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej, z których
korzysta Uczestnik.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Programu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje
Uczestnika w odpowiednim wcześniejszym terminie umożliwiającym Uczestnikowi
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.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Gdynia, 01.07.2017 r.

