
REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO - CHARYTATYWNEJ 

”Dzieciaki Ratują Zwierzaki” 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” 

(dalej „Akcja”). 

2. Organizatorem Akcji jest Fundacja CultureLab z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundajca CultureLab”). 

3. Fundajca CultureLab nie pobiera żadnych opłat za udział w Akcji. 

4. Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest: 

• zainteresowanie dzieci tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania 

dzieci poznają zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne, Lasy Polski oraz Lasy Równikowe. 

• kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego, 

• wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących Morza Arktyczne, 

polskie lasy oraz lasy tropikalne w Azji Pd-Wsch. 

 
§2 

Zasady uczestnictwa w Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” 

 

1. Uczestnictwo w Akcji Edukacyjnej Fundacji CultureLab ma charakter dobrowolny. 

2. Do Akcji mogą przystąpić wszystkie placówki, działające na terenie Polski, zajmujące się edukacją dzieci i 

młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, tj. przedszkola, szkoły podstawowe. W projekcie 

mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną i 

wychowawczą dla dzieci w wieku przed-szkolnym i szkolnym. 

3. Zgłoszenie placówki edukacyjnej do udziału w Akcji następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza 

rejestracji do Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”, który zamieszczony jest na stronie internetowej pod 

adresem: www.culturelab.pl.  

4. Zgłoszenie do Akcji rozumiane jest jako jednoczesna akceptacja Regulaminu Akcji. 

5. Grupę szkolną lub przedszkolną do uczestnictwa w Akcji zgłasza nauczyciel (dalej „Nauczyciel”). 

6. Jeśli Nauczyciel zgłasza więcej niż jedną grupę przedszkolną/szkolną z tej samej placówki, nazywa się go 

koordynatorem (dalej „Koordynator”) 

5. Wyznaczony Nauczyciel lub Koordynator zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z Fundacją 

CultureLab 

 

§3 
Proces rejestracji do Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” 

1. Chcąc zgłosić swoją grupę do Akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

2. Do akcji może zgłosić się więcej niż jeden Nauczyciel z danej Placówki. 

http://www.culturelab.pl/
https://www.culturelab.pl/rejestracja-do-akcji-dzieciaki-ratuja-zwierzaki/


3. Nauczyciele mogą zgłosić się indywidualnie, każdy wypełniając swój formularz zgłoszeniowy. W 

takim przypadku, komunikacja będzie prowadzona niezależnie z każdym z wypełniających formularz. 

Nauczyciel może zgłosić kilka grup/klas w ramach jednego formularza zgłoszeniowego. Wtedy siebie 

wytypuje jako Nauczyciela Koordynatora (dalej zwanym „Koorynatorem”). 

4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest tu: FORMULARZ  

5. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie 2-30 września 2021 

 

§4 
Zobowiązania Nauczyciela i Koordynatora Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” 

1. Zarejestrowanie placówki jako uczestnika projektu w terminie wyznaczonym przez Fundację CultureLab. 

Harmonogram akcji znajduje się w par. 6 Regulaminu. 

2. Przeprowadzenie projektu w placówce: 

a) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o materiały wysłane na konto e-mail 

nauczyciela oraz materiały do pobrania z wyznaczonej strony (Fundacja dostarczy placówkom filmy, 

zdjęcia, prezentacje, opowiadania oraz scenariusze zajęć dotyczących życia i rehabilitacji wybranych 

zwierząt morskich i lądowych. Fundacja wyśle również scenariusze do teatrzyków oraz plansze do 

stworzenia własnoręcznych pacynek – zwierzaków) 

b) Udokumentowanie przeprowadzenia zajęć na facebooku Fundacji CultureLab (należy wejść na 

stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować 

będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami 

przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać: nazwę placówki /tematykę poruszaną na 

zajęciach (np. Dzieci oglądały jak ich rówieśnicy z Islandii ratują małe maskonurki z tarapatów) / 

dopisać hasztag #dzieciakiratujazwierzaki. 

c) Wspólnie z dziećmi wybranie grupy zwierząt chce się pomóc (morskich /małych polskich ssaków / 

dużych ssaków), a następnie przeprowadzenie Akcji charytatywnej „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.  

d) Wysłanie pieniędzy pozyskanych z akcji charytatywnej na konto fundacji w ciągu 7 dni od 

przeprowadzenia wydarzenia. (Nie później niż do 15 lutego 2022 roku). 

- Numer konta Fundacji 36 1140 2004 0000 3202 7840 0481 

- Tytuł przelewu: Darowizna od (Skrócona Nazwa placówki i numer) w ramach „Dzieciaki Ratują 

Zwierzaki”, (nazwa zwierzęcia)* (* Na koniec należy napisać jedno z trzech zwierząt 

MASKONUR/JEŻ/TYGRYS. Będzie to oznaczało, że dzieci chcą wesprzeć ratowanie maskonurów, jeży 

lub tygrysów) 

Przykłądowy tytuł przelewu: Darowizna, Przedszkole 325, w ramach Dzieciaki Ratują Zwierzaki, JEŻ 

5. Wypełnienie krótkiego raportu końcowego na stronie http://culturelab.pl  do dnia 15 lutego 2022roku. 

Dzięki raportowi Fundacja CultureLab będzie mogła podliczyć ile dzieci wzięło udział w akcji, z ilu 

województw, które materiały były dla nauczycieli najbardziej przydatne etc.) 

Nauczyciel Koorynator w Raporcie końcowym podlicza łączną liczbę dzieci ze wszystkich grup. Podaje 

również nazwy grup/klas oraz imiona i nazwiska zaangażowanych nauczycieli. Nauczyciel który zgłosił 

wyłącznie swoją grupę, wysyła raport w swoim imieniu. 

 

§5 
Zobowiązania Fundacji CultureLab 

 
1. Fundacja CultureLab automatycznie, za pomocą wiadomości mailowej, potwierdza rejestrację i 

przystąpienie placówki do Akcji. Potwierdzenie jest przesyłane na adres mailowy Nauczyciela lub 
Koorydnatora podanego w zgłoszeniu.  

 

https://www.culturelab.pl/rejestracja-do-akcji-dzieciaki-ratuja-zwierzaki/
https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab
http://culturelab.pl/


2. Wszystkim Nauczycielom i Koordynatorom którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, Fundacja 
udostępni online materiały niezbędne do przeprowadzenia Akcji. Fundacja dostarczy na adres e-mail 
Koordynatora Akcji lub Nauczyciela: filmy, zdjęcia, prezentacje, opowiadania oraz scenariusze zajęć 
dotyczących życia i rehabilitacji wybranych zwierząt morskich i lądowych.  

2.1 Fundacja CultureLab przygotuje 3 krótkie opowiadania o życiu i ochronie zwierząt z Morza 

Arktycznego, polskich lasów i lasów tropikalnych. Wszystkie trzy opowiadania będą spisane 

również w formie scenariusza teatralnego. Zachęcamy, aby jedno z trzech przedstawień 

zaprezentować rodzicom lub dziadkom jako element kiermaszu charytatywnego na koniec 

projektu. 

2.2 Fundacja CultureLab przygotuje i poda link do pobrania szablonów charytatywnych PACYNEK-

ZWIERZĄTEK występujących zarówno w opowiadaniach, prezentacjach i innych materiałach 

edukacyjnych.  

 

3. Fundacja CultureLab zorganizuje 1,5 godzinne szkolenie online gdzie przekaże wiedzę merytoryczną 

dotyczącą ratowania zwierząt jak i przedstawi propozycje gier i zabaw. Wszyscy chętni nauczyciele 

będą mogli wziąć udział w jednym z sześciu, 1,5 godzinnych szkoleń online, prowadzonych w 

październiku i listopadzie 2021 przez Fundację CultureLab. (Dokładne terminy szkoleń zostaną 

podane w połowie września). Szkolenia będą prowadzone we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia 

Nauczycieli z różnych części Polski. Wszyscy nauczyciele, po szkoleniu, otrzymają zaświadczenie 

udziału w szkoleniu w formie pdf. 

 

4. W październiku i listopadzie Fundacja CultureLab zorganizuje 40-minutowe warsztaty online, 

prowadzone przez weterynarza lub zootechnika z Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z Islandii, 

Polski i Malezji. Wszyscy chętni nauczyciele będą mogli wziąć udział w Warsztatach. Na adres 

Nauczycieli i Koordynatorów, na 14 dni przed warsztatem, zostanie wysłany link do warsztau. W 

trakcie warsztatów nauczyciele z pierwszej ręki dowiedzą się jak przebiega proces rehabilitacji 

maskonurów, wielorybów, jeży, wiewiórek czy tygrysów. 

 

5. Materiały można drukować i powielać na potrzeby realizacji projektu.  

 

6.  Po zakończonym projekcie, Nauczycielom i Koordynatorom którzy dopełnią wszystkich procedur, 

Fundacja CultureLab wyśle Dyplom za udział w Akcji oraz Zaświadczenia.



§ 6 
Harmonogram realizacji Akcji 

 
2 września – 30 września 2021  Rejestracja do projektu na stronie 

internetowej  
1 października 2021 – 30 stycznia 2022  Organizacja działań w ramach projektu: 

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych w 
oparciu o materiały edukacyjne Fundacji 
CultureLab 
- udział w szkoleniach i warsztatach 
- udostępnienie grafik na stronach placówek 
i w mediach społecznościowych, 
- informacja o przebiegu zajęć na fanpage 
Fundacji 
- organizacja zbiórki charytatywnej i 
przekazanie darowizny.  

15 luty 2022  Ostateczny termin złożenia przez 
Koordynatora raportu z Akcji i rozliczenia ze 
zorganizowanej zbiórki.  

1-15 marca 2022  Wysyłka dyplomów z akcji i zaświadczeń dla 
koordynatorów  

30 czerwca Wysyłka nauczycielom raportu 
merytorycznego i finansowego z 
przeprowadzonej Akcji 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nauczyciele i Koordynatorzy, którzy nie zrealizują projektu i nie prześlą raportu z Akcji nie otrzymają 

dostępu do dyplomów i zaświadczeń. 

2. Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres: Fundacja CultureLab ul. Kuźnicy 

Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, tel. 500196735, e-mail tuptuptup@culturelab.pl  

3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Akcji. Jego publikacja na 

stronie internetowej pod adresem www.culturelab.pl zamieszczona w pliku PDF pod informacją o Akcji 

oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym placówkom edukacyjnym. 

4. Fundacja CultureLab zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym warunków 

udziału w Akcji. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie 

internetowej pod adresem http://culturelab.pl z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez 

placówki edukacyjne. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r., DZ. U. z 

2018 r. poz. 1025). 

mailto:tuptuptup@culturelab.pl

