
Regulamin Programu Dzieci mają wychodne 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie „Dzieci mają wychodne” 
(dalej zwanym „Programem”) realizowanego  przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Topiel 23 (zwaną dalej Fundacją) w okresie od 15.09.2022 do 31.08.2023.   

§2 ZASADY PROGRAMU  

1. Celem Programu jest włączenie do praktyki Placówek regularnych, 1 raz w tygodniu, 3-godzinnych pobytów 
nauczycieli i dzieci w naturze, niezależnie od pogody, zwanych dalej Wychodnymi.  

2. Głównymi adresatami Programu są dzieci uczestniczące w Wychodnych.  
3. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej Uczestnikami) są pracownicy (nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, 

bibliotekarze i inni) placówek zgłoszonych do Programu (zwanych dalej Placówkami) – szkół, przedszkoli, 
żłobków i innych form edukacji,  

4. W ramach realizacji Programu Placówka zobowiązuje się do:   
a) Organizowania regularnych Wychodnych  

b) Przesyłania raz na miesiąc krótkich raportów z realizacji Wychodnych, wg wzoru przesłanego przez 

Fundację i ew. dołączania zdjęć, na których nie widać twarzy dzieci  

c) Zgłaszania ewentualnych trudności w realizacji Programu mailem na adres wychodne@frd.org.pl 

d) Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, przesłanej przez Fundację pod koniec roku szkolnego 
5. W ramach realizacji Programu Fundacja zobowiązuje się do  

a) Zorganizowania webinariów z ekspertami (zwanych dalej Webinariami) o tematyce związanej z zaletami i 
praktyką Wychodnych. Planowane są 4 Webinaria: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. 

b) Przekazania Placówce i Uczestnikom zaświadczenia realizacji Programu na zakończenie roku szkolnego 

c) Przesłanie poradnika dla nauczycieli na adresy mailowe podane w Zgłoszeniu do Programu 

6. W ramach realizacji Programu Placówka ma możliwość :   

a) uczestniczenia w Webinariach  

b) dołączenia do grupy Uczestników programu na Facebooku.  

§3 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).   
2. Zgłoszenie dokonuje się za pomocą Formularza dostępnego na stronie internetowej Programu pod linkiem -> 

LINK 

3. W terminie do 31.10.2022 wysyłający zgłoszenie otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania do Programu.   

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

1. Materiały powstałe lub udostępnione przez Fundację w związku z Programem można wykorzystywać, w tym 
drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych. Jakiekolwiek korzystanie 
lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo 

uprzedniego pisemnego zezwolenia Fundacji.   
2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) posiada prawa autorskie do zdjęć przesyłanych Fundacji  
b) w przypadku, gdy na zdjęciach jest widoczna twarz jakiejś osoby – posiada zgodę na rozpowszechnianie jej 

wizerunku.  

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej 
wychodne@frd.org.pl  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w momencie opublikowania zmian w Regulaminie na stronie internetowej Programu.   
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.   
 

 
Warszawa, 10.09.2022 


