
REGULAMIN  

organizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 

(zwane dalej „WSiP” lub „Organizatorem”) 

programu bezpłatnego przekazania kompletów egzemplarzy Wielkiej Księgi 

Tropicieli i zestawów deklaracyjnych Tropiciele RPP oraz księgi Czytam-Czytam i 

zestawów deklaracyjnych Przygoda z uśmiechem w ramach akcji  

„Na dobry start w przygotowaniach do szkoły 2014/2015” 

na rzecz dzieci i nauczycieli uczących w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których grupy pięcio- i/lub 

sześciolatków odbywają przygotowanie przedszkolne w myśl art. 14 ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady oraz sposób realizacji 

programu bezpłatnego przekazania przez WSiP w 2013 oraz 2014 roku, w ramach akcji „Na 

dobry start w przygotowaniach do szkoły 2014/2015” publikacji, o których mowa w § 4 

niniejszego Regulaminu, na rzecz dzieci i nauczycieli uczących w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których grupy pięcio- i/lub sześciolatków 

odbywają przygotowanie przedszkolne, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (zwanego dalej „Programem”). Celem Programu jest 

wspieranie edukacji dzieci w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 

poprzez wsparcie warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela zobowiązanego do 

indywidualizowania toku nauczania w zróżnicowanej grupie dzieci. 

 

§ 2. 

Organizator Programu 

 

Organizatorem Programu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
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w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000332148, kapitał zakładowy 498.000 zł, NIP: 5272605292. 

 

§ 3. 

Zakres miejscowy realizacji Programu 

 

Program jest organizowany dla dzieci i nauczycieli pracujących w placówkach, o których 

mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, mających swoją siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4. 

Cel Programu 

 

1. Celem Programu jest nieodpłatne przekazanie przez Organizatora Uczestnikom Programu 

pomocy dydaktycznych w postaci: kompletów egzemplarzy Wielkiej Księgi Tropicieli albo 

księgi Czytam-Czytam dla grup pięcio- i sześciolatków, które w roku szkolnym 2014/2015 

będą uczyć się z podręczników Organizatora oraz odpowiednich zestawów deklaracyjnych 

dla ich nauczycieli. Przygotowanie przedszkolne grup pięcio- i/lub sześciolatków w 

ramach cykli, o których mowa w ust. 4 poniżej, prowadzone będzie przez Uczestnika 

Programu wyłącznie w oparciu o podręczniki Organizatora.  

2. Liczba egzemplarzy Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi Czytam-Czytam przekazanych 

Uczestnikowi Programu odpowiadała będzie liczbie zadeklarowanych przez niego pięcio- 

i/lub sześciolatków, które będzie uczył w roku szkolnym 2014/2015.  

3. Uczestnik Programu uprawniony będzie do otrzymania jednego z zestawów 

deklaracyjnych, w których skład wchodzą: 

a) Wielka Księga Tropicieli, Karty pracy 1-4, Zeszyt grafomotoryczny, Wyprawka 

matematyczna, Wyprawka plastyczno-techniczna, Kufer tropicieli, przewodniki 

metodyczne 1-4, płyty CD z muzyką, płyty CD z opowiadaniami, Niezbędnik 

nauczyciela, diagnoza przedszkolna, lub 

b) Księga Czytam-Czytam, Karty pracy 1-4, Zeszyt grafomotoryczny, Wyprawki: 

Sztuka, Świat, Mowa, Matematyka oraz Pomoce demonstracyjne, przewodniki 

metodyczne 1-4, Niezbędnik nauczyciela, płyty CD z muzyką, płyty CD z 

opowiadaniami, diagnoza przedszkolna. 

4. Komplety egzemplarzy Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi Czytam-Czytam i odpowiedni 

zestaw deklaracyjny mogą być przekazane Uczestnikowi Programu o ile złoży on 
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deklarację wyboru publikacji WSIP w roku szkolnym 2014/2015 (zwaną dalej 

„Deklaracją”), w której zadeklaruje pracę z cyklem edukacyjnym „Tropiciele. Roczne 

przygotowanie przedszkolne” (zwanym dalej „Tropiciele”) albo „Przygoda z uśmiechem. 

Roczne przygotowanie przedszkolne” (zwanym dalej „Przygoda z uśmiechem”), z uwagi 

na fakt, iż przekazywane pomoce dydaktyczne wspierają edukację prowadzoną w oparciu 

o Tropicieli albo o Przygodę z uśmiechem. 

5. Uczestnik Programu jest uprawniony do złożenia Deklaracji i otrzymania kompletu 

egzemplarzy Wielkiej Księgi Tropicieli i zestawu deklaracyjnego albo księgi Czytam-

Czytam i zestawu deklaracyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dla prowadzonej 

grupy przedszkolnej dzieci 5-letnich i/lub 6-letnich.   

 

§ 5. 

Procedura złożenia Deklaracji  

 

1. Uczestnikiem Programu (zwanym w Regulaminie „Uczestnikiem”), jest nauczyciel 

wychowania przedszkolnego – w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole 

podstawowej, w której grupy pięcio- i/lub sześciolatków odbywają roczne przygotowanie 

przedszkolne zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty.  

2. Uczestnik Programu wyraża wolę uczestnictwa w Programie poprzez poinformowanie 

Organizatora w wyniku wysłania Deklaracji w formie papierowej na adres Dział Baz 

Danych WSiP, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w terminie do dnia 30 czerwca 

2014 roku (decyduje data wpływu Deklaracji do Organizatora). Deklaracja dostępna jest 

w siedzibie Organizatora w Dziale Marketingu oraz na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem www.wsip.pl. 

3. Uczestnik Programu potwierdza w Deklaracji wybór cyklu edukacyjnego Tropiciele albo 

Przygoda z uśmiechem dla grupy pięcio- i/lub sześciolatków odbywających przygotowanie 

przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015.   

4. Uczestnikiem Programu może być tylko i wyłącznie osoba, która prawidłowo wypełniła 

Deklarację. Organizator ma prawo do odrzucenia Deklaracji niekompletnych bądź 

zawierających nieprawidłowe dane.  

5. Przesłanie przez Organizatora kompletów Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi Czytam-

Czytam i odpowiednich zestawów deklaracyjnych nastąpi w zależności od terminu 

nadesłania prawidłowo wypełnionej Deklaracji. 
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6. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności 

faktycznych i prawnych mających na celu zbycie lub obciążenie otrzymanych od 

Organizatora kompletów Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi Czytam-Czytam lub 

odpowiedniego zestawu deklaracyjnego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji Programu u 

Uczestnika Programu w wybranym przez siebie terminie. W przypadku bezużyteczności 

przekazanych pomocy dydaktycznych z uwagi na stwierdzenie przez Organizatora wyboru 

innego cyklu aniżeli zadeklarowany przez Uczestnika Programu w Deklaracji lub innych 

uchybień w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, Uczestnik Programu zobowiązany 

będzie do zwrotu otrzymanych kompletów Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi Czytam-

Czytam i zestawu deklaracyjnego na rzecz Organizatora oraz kosztów wysyłki.  

 

§ 6 

Przesłanie kompletów Wielkiej Księgi Tropicieli i zestawów deklaracyjnych 

Tropiciele RPP lub kompletów Księgi Czy-tam, czy-tam i zestawów 

deklaracyjnych Przygoda z uśmiechem przez Organizatora 

 

1. Warunkiem otrzymania kompletu egzemplarzy Wielkiej Księgi Tropicieli albo księgi 

Czytam-Czytam i odpowiedniego zestawu deklaracyjnego przez Uczestnika Programu jest 

przesłanie prawidłowo wypełnionej Deklaracji na adres Organizatora: Dział Baz Danych 

WSiP, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.  

2. Prawidłowo wypełnione Deklaracje przez Uczestnika Programu nadesłane Organizatorowi 

do dnia 31 maja 2014 roku (decyduje data wpływu do Organizatora) będą 

realizowane w terminie do 30 czerwca 2014 roku (data nadania przesyłki przez 

Organizatora). 

3. Prawidłowo wypełnione Deklaracje przez Uczestnika Programu nadesłane Organizatorowi 

po 31 maja 2014 roku (decyduje data wpływu do Organizatora) będą realizowane od 

25 sierpnia do 15 września 2014 roku (data nadania przesyłki przez Organizatora). 

4. Wysyłka nastąpi na koszt Organizatora, na adres placówki edukacyjnej wskazany w 

Deklaracji.  
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§ 7. 

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z dostarczeniem kompletu egzemplarzy Wielkiej Księgi 

Tropicieli albo księgi Czytam-Czytam i odpowiedniego zestawu deklaracyjnego w ramach 

niniejszego Programu, wnoszone przez Uczestników Programu, winny być składane 

Organizatorowi na piśmie, pod adresem wskazanym w § 6 ust. 1, z dopiskiem 

„REKLAMACJA”, przez cały czas trwania Programu, lecz nie później niż do ostatniego 

dnia października 2014 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 

2. Organizator, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

 

§ 8. 

Obowiązywanie Programu 

 

1. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Dziale 

Marketingu oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.wsip.pl. 

2. Program realizowany na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 12 

listopada 2013 roku do dnia wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 21 

listopada 2014 roku (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej). 


