Condiții generale de participare a școlilor elementare
în Programul educațional "Mousse şi suc 100% – aici sunt vitaminele isteţe"
§1
Despre program
Programul educațional " Mousse şi suc 100% – aici sunt vitaminele isteţe " menționat în prezentul
Regulament (denumit în continuare "Program") este adresat școlilor elementare din Polonia, Cehia,
Slovacia, România și Lituania.
§2
Obiectivele programului
Obiectivul Programului este de a educa copiii din clasele pregătitoare și 1-4 ale școlilor primare despre
obiceiurile alimentare sănătoase și importanța sucurilor și a mousse-urilor de fructe și a celor de fructe
și legume pentru alimentația echilibrată. Activitățile educaționale vor fi conduse de către profesori care
se vor înregistra pe pagina oficială a programului http://www.sucsimousse.eu/. De asemenea, în cadrul
Programului va fi organizat Concursul "Mousse şi suc – aici sunt vitaminele isteţe". Regulamentul
Concursului va fi prezentat într-un document separat.
§3
Concepte de bază
1. Organizatorul Programului este Asociația Poloneză a Producătorilor de suc (KUPS), cu sediul în
Varșovia (02-532), str. Rakowiecka 36 ap. 339 și 340, înscrisă în Registrul național al Curții ținut de
Tribunalul districtual pentru Capitala Țării Varșovia, Secția XIII sub numărul KRS:0000205017, CUI
[NIP] 525 22 98 409, Registrul Economiei Naționale [Regon]: 015725817, denumit în continuare
Organizatorul Programului.
2. Realizatorii Programului:
a)

Hand Made Sp. z o.o. – Hand Made cu sediul în Cracovia, str. Karmelicka 14/5, 31-128,
înscrisă în Registrul național al Curții ținut de Tribunalul districtual pentru Cracovia – Centru
din Cracovia, Secția XI Comercială a Registrului național al Curții sub numărul KRS:
0000328728, Registrul Economiei Naționale [Regon] 120868553, CUI [NIP] 6762397252,
persoana de contact: irina.jackiewicz@hand-made.pl

a)

FleishmanHillard Sp. z o.o. – FleishmanHillard cu sediul în
Varșovia (01-592), str. Juliusza Słowackiego 19A, înscrisă în Registrul național al Curții sub
numărul KRS 0000157586, Registrul Economiei Naționale [Regon]: 015435841, CUI [NIP]:
525 22 62 357, persoana de contact: magdalena.kabata@fleishmaneurope.com

b)

SC 2activePR SRL, cu sediul social/adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. Viitorului, nr.
14, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/ 4886/2002, cod fiscal RO
14687800, persoana de contact: cristina.badea@2activepr.ro

3. Experții Programului sunt: Antoaneta Firuţa Tacea, Lector universitar dr. în cadrul Facultătii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Pedagogie si Serban Damian, medic de familie şi
nutriţionist acreditat IOC.
4. Participantul Programului – Participantul Programului poate fi numai o clasă din școala primară
(pregătitoare și 1-4), care este înregistrată de către Coordonator.
5. Beneficiarul Programului - Beneficiarul programului poate fi un elev/o elevă din clasele pregătitoare
și 1-4 ale școlii elementare.
6. Coordonatorul - angajat ca profesor la școală și autorizat de către Direcția școlii pentru realizarea
Programului și înregistrarea Participanților pe pagina http://www.sucsimousse.eu/. Într-o școală
primară pot funcționa mai mulți Coordonatori.
§4
Condițiile de participare în Program și realizare a Programului
1. Programul se va derula de la 31 noiembrie 2016 până la 23 iunie 2017.
2. Planul-cadru al Programului:
a) 31 octombrie 2016 - startul programului, inclusiv al activităților educaționale.
b) 30 noiembrie 2016 - 15 aprilie 2017 - colectarea lucrărilor Participanților.
c) 15 aprilie 2017 - finalizare a colectării lucrărilor participanților și înregistrării la Program,
inclusiv la activitățile educaționale
d) 30 mai 2017 - anunțarea câștigătorilor concursului.
23 iunie 2017 - finalizarea Programului, inclusiv a activităților educaționale.
3. Planul detaliat va fi postat pe pagina Programului la http://www.sucsimousse.eu/.
4. Aderarea la Program include acceptarea Regulamentului Programului de către Coordonator.
Coordonatorul este obligat să respecte principiile stabilite în Regulament, precum și confirmă faptul
că îndeplinește condițiile care dau dreptul de a participa la Program.
e)

5. Coordonatorul se angajează să informeze părinții/tutorii legali ai Beneficiarului despre participarea
Beneficiarului la Program.

6. Calificare Participantului la Program va fi confirmată prin adresa email indicată de Coordonator în procesul înregistrării adresei e-mail.
7. Coordonatorul Programului acceptă să primească informațiile și corespondența referitoare la
Program prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, în special, prin e-mail.
8. Coordonatorul se angajează să desfășoare activități educaționale în cadrul Programului, pe baza
materialului descărcat de pe site-ul http://www.sucsimousse.eu/. Activități educaționale sunt
necesare pentru participarea la Concursul descris în Regulament separat.
9. Coordonatorul se angajează să primească materialele educaționale gratuite în format electronic, să
le tipărească și să le distribuie la lecțiile efectuate din cadrul Programului.
10. Materialele didactice oferite Coordonatorului nu pot fi modificate și sunt protejate prin dreptul de
autor. Aceste materiale nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.
11. Participarea la Program, Participarea Beneficiarilor la Program și materialele educaționale sunt
complet gratuite.
12. În cazul anulării participării la Program, Coordonatorul este obligat să-l informeze pe Organizator.
Anulările sunt acceptate prin e-mail: concurs@sucsimousse.eu. Anularea înseamnă că în clasa
Participantului nu se vor desfășura activități educaționale. Anularea are un caracter declarativ și va
servi Organizatorului pentru a estima numărul de Participanți și Beneficiari ai Programului.
13. Înregistrarea cererii se efectuează cu ajutorul Coordonatorului pe pagina oficială a Programului
http://www.sucsimousse.eu/ și prin confirmarea dorinței de a participa. Înregistrarea cererii
înseamnă următoarele:
a) Completarea Formularului de finanțare de pe pagina www.sucsimousse.eu
b) Exprimarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor de Coordonator pentru a
realiza Programul și acceptarea Regulamentului Programului. Dacă reiese că
Participantul nu îndeplinește condițiile specificate în Regulament, Organizatorii nu vor fi
obligați să efectueze Programul în această școală.
c) Confirmarea dorinței de a participa la Concursul "Mousse şi suc – aici sunt vitaminele
isteţe"
14. Coordonatorul are dreptul de a avea acces la datele sale și de a le actualiza în conformitate cu
condițiile prevăzute în Legea poloneză privind protecția datelor cu caracter personal.
15. Administratorul de date cu caracter personal este Asociația Poloneză a Producătorilor de suc (KUPS),
cu sediul în Varșovia (02-532), str. Rakowiecka 36 ap. 339 și 340, înscrisă în Registrul național al

Curții ținut de Tribunalul districtual pentru Capitala Țării Varșovia,
Secția XIII sub numărul KRS:0000205017, CUI [NIP] 525 22 98 409, Registrul Economiei Naționale
[Regon]: 015725817
16. Coordonatorii Programului nu au dreptul la nicio remunerație pentru organizarea activităților
educaționale.
17. În cadrul Programului Organizatorul va colecta datele cu privire la numărul de școli înregistrate și
numărul Participanților, precum și cu privire la numărul Beneficiarilor Programului estimat de către
Participantul Programului. Aceste date vor fi distribuite în totalitate sau parțial de către
Organizatorul Programului atunci când va avea nevoie de comunicare cu privire la Programul în
mass-media și în cadrul companiei Organizatorului, fără restricții teritoriale și cele de timp în orice
mass-media.
18. După finalizarea Programului, fiecare Participant va primi un Certificat în format electronic, care să
confirme participarea la Program. Certificatul va fi trimis la adresa specificată în Formularul în
momentul înregistrării la Program.
19. Pentru a primi certificatul, Coordonatorul trebuie să completeze ancheta, care va fi postată pe siteul http://www.sucsimousse.eu. Obiectivul studiului este confirmarea realizării Programului,
colectarea datelor cantitative despre Participanții Programului și a opiniilor cu privire la Program.
§5
Dispoziţii finale
1. Se poate familiariza cu Regulamentul la sediul social al Asociația Poloneză a Producătorilor de suc
(KUPS) si pe pagina http://www.sucsimousse.eu.
2. Cu privire la orice modificări
http://www.sucsimousse.eu/.
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3. Nerespectarea Regulamentului Programului va însemna excluderea Participantului Programului de
la participarea la Programul "Mousse şi suc – aici sunt vitaminele isteţe".
4. În chestiunile care nu sunt acoperite de acest Regulament, se va aplica legislația poloneză în vigoare.

