
I  Organizator festynu: 
Rada Osiedla Czaszki z siedzibą przy ul. Skalmierzyckiej 10, 62-800 Kalisz, tel. 797-502-056, osiedle.czaszki@gmail.com 
oraz 
Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą przy ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz,  
tel. 693-887-884, fundacja@nowanadzieja.com.pl  

II  Odpowiedzialni: 
Mirosław Nagórny  – Przewodniczący Rady Osiedla Czaszki 
Piotr Tomankiewicz - Prezes Zarządu Fundacji „Nowa Nadzieja” 

III  Współorganizatorzy: 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" w Kaliszu 

IV  Uczestnicy: 
Festyn przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wraz z opiekunami.  

V  Termin i miejsce: 
1 czerwca 2018, Park Przyjaźni w Kaliszu (teren zielony przy amfiteatrze) 

VI   Cele imprezy: 
1. Propagowanie uczenia się poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i zabawę. 
2. Propagowanie edukacji zawodowej, rozpoznawanie naturalnych predyspozycji i talentów dziecka. 
3. Popularyzacja czytelnictwa i kaligrafii 
4. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia dzieckiem. 
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
6. Integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania na rzecz rozwoju i wychowania lokalnej społeczności. 
7. Integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością. 
8. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i świata przyrody. 
9. Nabywanie postaw zgodnych z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach użyteczności publicznej. 

VII   Zasady organizacyjne: 
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 
2. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie imprezy.  
4. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.  
5. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora w materiałach promujących i
podsumowujących projekt (fotografie, filmy, prezentacje, materiały reklamowe i informacyjne, internet, media, etc). Administratorem danych
jest Rada Osiedla Czaszki z siedzibą przy ul. Skalmierzyckiej 10, 62-800 Kalisz oraz Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą przy ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz.  
W każdej chwili uczestnicy imprezy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w
dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. 
6. Impreza ma charakter otwarty, przy czym jednorazowo na terenie przebywać może 999 osób.  
7. Udział w imprezie jest bezpłatny. 
   
IX  Postanowienie końcowe: 
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy 
2. Organizator zapewnia organizacje stoisk partnerów wydarzenia, na których będą realizowane założone cele imprezy.  
3. Organizator zapewnia zaplecze higieniczno - sanitarne  
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.                          

X. Zespół do spraw przygotowania i przeprowadzenia imprezy: 
1.  Przewodniczący: Mirosław Nagórny, tel. 881-07-08-89 
2.  Wiceprzewodniczący: Piotr Tomankiewicz. tel. 501-767-172                                      
3.  Członkowie: Magdalena Sekura-Nowicka (tel. 515-938-333), Beata Sysiak (tel. 602-718-395), Jerzy Szukalski (tel. 603-846-904). 

„Bajkowy Dzień Dziecka z Krasnalem Zawodowcem” 
organizowanego w dniu 1 czerwca 2018 r.

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy organizator  
„Bajkowego Dnia dziecka z Krasnalem Zawodowcem” ustala niniejszy regulamin.

REGULAMIN FESTYNU


