VI edycja programu
Sprawdzone przez przedszkolaków 2017
Temat: "MALI SUPERBOHATEROWIE"
Przyjacielem programu jest auto produkowane przez P.P.H. Wader-Woźniak z serii Gigant
– GIGANT WYWROTKA.
Aby wziąć udział w programie „Sprawdzone przez przedszkolaków 2017”:
Krok 1: Stwórzcie zespół i wraz z wychowawcą weźcie udział w zabawie!
Krok 2: Przygotujcie pracę konkursową na jeden z poniższych tematów:
A. Jakie supermoce (zdolności, talenty) mają dzieci w Waszej grupie? Stwórzcie
drużynę Superbohaterów.
Wskazówka:
Supermocami mogą być nawet najprostsze czynności, w które zaangażowane są przedszkolaki
dzięki, którym mogą poczuć się „Superbohaterami”.
Przykłady supermocy: pomaganie, dbanie o rzeczy, zabawki, opieka np. nad zwierzątkiem,
budowanie z klocków, rysowanie, rozśmieszanie …

B. Przygody drużyny przedszkolnych Superbohaterów - stwórzcie historyjkę, w której
przedszkolaki muszą zmierzyć się z jakimś określonym zadaniem/wyzwaniem.
C. Jakim Superbohaterem, Superbohaterką chciałbyś/chciałabyś być i dlaczego?
Krok 3: Wyślijcie zgłoszenie z pracą konkursową do 31.10.2017r. Regulamin programu
dostępny jest poniżej.
Krok 4: Wygrajcie wielkie zestawy zabawek dla całego przedszkola!
Zapraszamy do udziału!

Regulamin VI edycji programu „Sprawdzone przez przedszkolaków 2017”
Organizatorem programu jest polski producent zabawek, firma P.P.H „Wader-Woźniak”
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (dalej także jako: firma Wader-Woźniak lub Organizator).
Program trwa od dnia jego ogłoszenia do 15 kwietnia 2018 roku i składa się z dwóch etapów:
części konkursowej oraz części testowo – sprawozdawczej.
ETAP I - CZĘŚĆ KONKURSOWA
1. Uczestnikami konkursu są przedszkola, zerówki oraz „bawialnie” z terenu całego
kraju.
2. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie z pracą konkursową, przygotowaną
przez wybrane dziecko / grupę pod nadzorem wychowawcy. W corocznym konkursie
mogą brać udział jednostki uczestniczące już w poprzednich edycjach programu.
3. Kompletne zgłoszenie zawiera:
- czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu;
- podpisaną zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej w zakresie
zgodnym z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
UWAGA! w przypadku pracy wykonanej przez jedno dziecko wymagana jest również
zgoda jego rodzica;
- pracę konkursową na jeden z poniższych tematów:
A. Jakie supermoce (zdolności, talenty) mają dzieci w Waszej grupie? Stwórzcie
drużynę Superbohaterów.
B. Przygody drużyny przedszkolnych Superbohaterów - stwórzcie historyjkę, w
której przedszkolaki muszą zmierzyć się z jakimś określonym
zadaniem/wyzwaniem.
C. Jakim Superbohaterem/ Superbohaterką chciałbyś/chciałabyś być i dlaczego?
Kompletne zgłoszenie należy przesłać listownie na adres: P.P.H. Wader-Woźniak Sp. z
o.o. ul. Rudna 30, 42-530 Dąbrowa Górnicza do dnia 31.10.2017r z dopiskiem na
kopercie „Sprawdzone przez przedszkolaków”.
UWAGA! Decyduje data wpływu pracy do Organizatora.
4. Dozwolona forma pracy konkursowej to plakat formatu A3 lub A4, wykonany
dowolną techniką. Plakat powinien być w całości opracowany oraz zrealizowany
przez dzieci biorące udział w konkursie. Praca konkursowa może się składać z jednego
lub więcej plakatów. Dopuszcza się wprowadzenie treści tekstowych do plakatu
wykonanych przez wychowawcę przedszkolnego.
5. Wytypowanie zwycięskich przedszkoli, zerówek lub bawialni nastąpi w dniach
01.11.2017 – 16.11.2017r. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez
Zarząd firmy Wader-Woźniak Sp. z o.o., w skład którego wchodzą pracownicy firmy.
Jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszonej pracy konkursowej,
jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne. Jury wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń

20 placówek, które zostaną włączone do II etapu programu „Sprawdzone przez
przedszkolaków”. W kwestiach spornych jury przeprowadzi głosowanie. Od wszelkich
decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
6. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia specjalne dla najbardziej kreatywnych
zgłoszeń. Ci uczestnicy otrzymają drobne upominki w postaci zabawek firmy WaderWoźniak ufundowane przez firmę Wader-Woźniak. Świadczenia, o których mowa
w niniejszym punkcie, nie są nagrodami, ale mają na celu reklamę i promocję firmy
Wader-Woźniak, w związku z czym powinny być wykorzystane w działalności
jednostki.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej firmy Wader-Woźniak
www.wader.toys do 17.11.2017r.
Nagrodą w konkursie są zabawki firmy Wader-Woźniak oraz udział w II etapie
programu „Sprawdzone przez przedszkolaków 2017”. Zwycięskie podmioty zostaną
poinformowane o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wraz z
powiadomieniem otrzymają szczegółowe informacje dotyczące warunków i terminu
przystąpienia do części testowo – sprawozdawczej. Wysyłka zabawek do testów
nastąpi w dniach 21.11.2017 – 30.11.2017 r. Wartość jednej nagrody wynosi
1307,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta siedem złotych, 00/100). Koszty
podatku od nagrody w konkursie oraz koszty wysyłki zabawek ponosi Organizator
konkursu. Po przekazaniu nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania
Organizatorowi podpisanego dokumentu odbioru drogą mailową lub pocztą.

ETAP II - CZĘŚĆ TESTOWO - SPRAWOZDAWCZA
1. Etap II polega na testowaniu zabawek firmy Wader-Woźniak pod kątem ich
funkcjonalności i możliwości ewentualnych modyfikacji, poprzez ich codzienne
użytkowanie przez grupę dzieci i obserwacje prowadzone przez wychowawców.
2. Testowanie produktów: grudzień 2017 – marzec 2018.
3. Każdy z opiekunów zwycięskich osób/grup zobowiązany jest w ramach wygranej do
sporządzenia sprawozdania z testów zabawek, korzystając z arkusza oceny zabawek
zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie należy
przesłać do 15 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: spp@wader.toys lub listownie do
siedziby firmy Wader-Woźniak. Brak sprawozdania lub sprawozdanie przesłane po
tym terminie wyklucza uczestnika z udziału w kolejnych edycjach programu. O
zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
4. Udział w programie oznacza zgodę na podanie do informacji publicznej tego faktu
oraz wykorzystanie całości lub fragmentów sprawozdań do celów marketingowych
firmy Wader-Woźniak.

5. Produktami przeznaczonymi do testowania są:

Liczba na przedszkole

54020

Nazwa
Wózek piknikowy w
kartonie
Wózek z naczyniami w
kartonie
Wiadro z klockami Mini
Blocks
Safari Town - Garaż z
trasą 5,5m
Friends on the Move Garaż z trasą Friends on
the Move 4.3m

2

54021

Friends on the Move Trasa z mostem 4.5 m

12

54080

Friends on the Move Puzzle Edukacyjne

Numer
10782
10982
41341
51793

65000
25400

Gigant Truck wywrotka
Play House - Domek dla
lalek

25450

Play House - Farma

Łączna wartość produktów wynosi 1 307,00 zł netto.
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