
REGULAMIN NABORU PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU „FINANSOWY ELEMENTARZ” 

 

§ 1 

Projekt „Finansowy Elementarz” zwany w dalszej części „Projektem” jest autorskim przedsięwzięciem 

edukacyjnym Fundacji Banku Millennium z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2a, KRS: 0000097600, 

NIP: 526-021-49-18, REGON: 010528035 (zwanej dalej Fundacja)  realizowanym przy współpracy z 

Fundacją „Verba” z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Chodkiewicza 7/4, 02-593 Warszawa. 

§ 2 

Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z pojęciem pieniądza i kształtowanie 

racjonalnych postaw społecznych w kwestiach finansowych.   

§ 3 

W ramach 9. etapu Projektu, w okresie od października do listopada 2022 roku, zostanie zrealizowana 

seria bezpłatnych warsztatów edukacyjnych o tematyce związanej z Projektem, dalej zwanych 

Warsztatami, w placówkach przedszkolnych na terenie całej Polski. Warsztaty przeznaczone są dla 

dzieci w wieku 4-6 lat. 

§ 4 

W ramach projektu Fundacja Banku Millennium zrealizuje cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci w 

przedszkolach na terenie całej Polski. Godzinne spotkania dla każdej zgłoszonej grupy przedszkolnej  

na terenie placówki biorącej udział w projekcie poprowadzi animator przeszkolony przez Fundację.  W 

trakcie warsztatów może być również obecny Wolontariusz zgłoszony przez  Bank Millennium S.A, 

który będzie pełnił rolę wspierającą dla animatora. Fundacja zastrzega sobie również prawo 

uczestnictwa w wybranych warsztatach obserwatora wskazanego przez Fundację. 

§ 5 

Warsztaty obejmują: 

a. Czytanie fragmentów bajki przygotowanej na potrzeby Projektu, 

b. Gry i zabawy nawiązujące do tematyki zajęć, 

c. Omówienie dodatkowych materiałów edukacyjnych, 

d. Rysowanie i kolorowanie malowanek edukacyjnych, 

e. Inne aktywności przewidziane opracowanym scenariuszem. 

Każda grupa biorąca udział w projekcie otrzyma materiały edukacyjne. 

§ 6 

Warsztaty mogą być przeprowadzone na wniosek przedszkola (zwanego na potrzeby niniejszego 

Regulaminu również Organizacją) po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: 

fundacja@bankmillennium.pl lub wręczenia formularza wolontariuszowi Banku Millennium S.A.. 

Termin nadsyłania zgłoszeń zostanie określony w momencie ogłoszenia naboru. Zgłoszenia dokonuje 

Dyrektor jednostki lub osoba upoważniona do jej reprezentowania.  

§ 7 

Grupa liczyć może do 25 dzieci. W każdym z przedszkoli uczestniczącym w Projekcie warsztaty mogą 

zostać przeprowadzone w maksymalnie 4 grupach. Wychowawcy każdej grupy są obecni w czasie 

warsztatów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczestniczącym w warsztatach. 

Wychowawcy aktywnie uczestniczą w warsztatach w celu kontynuacji programu w późniejszym 

terminie. 
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§ 8 

Fundacja przyjmuje formularze zgłoszeniowe aż do wyczerpania limitu miejsc w projekcie. Każda 

placówka zakwalifikowane do projektu zostanie o tym poinformowane telefonicznie lub mailowo.                  

W przypadku liczby zgłoszeń, która przekroczy możliwości fundacji utworzona zostanie lista 

rezerwowa, a część warsztatów odbędzie się w kolejnej edycji, tj. wiosną 2023. 

§ 9 

Terminy warsztatów zostaną ustalone z placówkami niezwłocznie po utworzeniu listy placówek 

biorących udział w projekcie. Warsztaty  organizowane są w ramach możliwości logistycznych                            

i organizacyjnych Fundacji. 

§ 10 

Przedszkola biorące udział w projekcie zobowiązane są, przy rozpowszechnianiu informacji na temat 

realizacji warsztatów,  do poinformowania na swojej stronie internetowej lub materiałach 

promocyjnych i informacyjnych o współpracy z Fundacją.  

§ 11 

Warsztaty organizowane będą w miejscu udostępnionym w tym celu przez organizację. Fundacja 

zapewni materiały edukacyjne, książeczki, kolorowanki i rekwizyty przeznaczone do zabaw. Placówka 

zapewni obecność przedstawiciela organizacji odpowiedzialnego za opiekę nad dziećmi i ich 

bezpieczeństwo i właściwe warunki do przeprowadzenia warsztatów. 

§ 12 

W sytuacjach wyjątkowych Fundacja zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu warsztatów.                   

W takim wypadku Fundacja zawiadomi Organizację o braku możliwości przeprowadzenia warsztatów 

niezwłocznie po dowiedzeniu się o okoliczności uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć. Fundacja 

zaproponuje Organizacji  inny termin przeprowadzenia zajęć.  

§ 13 

Materiały udostępnianie dzieciom w ramach warsztatów przekazywane są dzieciom nieodpłatnie. 

Przedszkole  nie jest uprawnione do wykorzystywania treści książek i wizerunku postaci stworzonych 

na potrzeby Projektu,  w ramach własnej działalności bez uprzedniej zgody Fundacji udzielonej na 

piśmie.   

§ 14 

Zgłoszenie Organizacji do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

§ 15 

Informacje szczegółowe dotyczące Projektu jak również Regulamin dostępne są przez cały czas 

trwania projektu na stronie internetowej Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści 

Regulaminu.  


