Regulamin akcji Dzieciaki do Rakiet 2017
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dzieciaki do Rakiet (dalej: „DDR”, „Akcja”) to program mający na celu promocję tenisa wśród dzieci.
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej w terminie 18.09.2017-30.06.2018 (zwany
dalej „terminem akcji”)
2. Akcja jest oparta o wytyczne szkoleniowe międzynarodowego programu nauczania tenisa Tenis 10i
jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
3. Organizatorami Akcji są: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony (zwany dalej „Bankiem”) oraz Polski
Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901
Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052213, NIP
5262170384, Regon 000866484 (zwany dalej „PZT”).

II. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
1. W ramach Akcji Organizatorzy wyposażą maksymalnie 50 szkół podstawowych w sprzęt do nauki gry
w tenisa w ramach lekcji wychowania fizycznego, a także zapewnią szkolenie z prowadzenia takich
lekcji nauczycielom wychowania fizycznego oraz nauczania początkowego. Sprzęt do nauki gry w
tenisa, tzn: piłki, siatki, rakietki i znaczniki Tenis10 będzie miał wartość łączną 1500 złotych brutto
(jeden pakiet).
2. Akcja dotyczy 50 szkół z miast:
a. Warszawy, (tj. miasta Warszawy i powiatów: nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego
zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, mińskiego, otwockiego,
piaseczyńskiego i pruszkowskiego).
b. Wrocławia (dotyczy aglomeracji wrocławskiej, tj. powiatów: wrocławskiego, oławskiego,
oleśnickiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, strzelińskiego).
c. Sopotu (dotyczy aglomeracji Trójmiasta, tj: miast/gmin: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia,
Puck, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo, Cedry Wielkie, Kartuzy,
Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Stegna, Somonino, Suchy Dąb,
Szemud, Trąbki Wielkie, Żukowo).
d. Rzeszowa (dotyczy aglomeracji rzeszowskiej, tj: miast/gmin: Rzeszów, Dynów, Białobrzegi,
Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Łańcut, Świlcza,
Trzebownisko, Tyczyn, Żołynia).
e. Krakowa (dotyczy aglomeracji krakowskiej, tj. miasta Kraków oraz gmin: Alwernia, Babice,
Biskupice, Brzeźnica, Czernichów, Dobczyce, Gdów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice,
Jerzmanowice-Przeginia, Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice,
Lanckorona, Liszki, Lubień, Michałowice, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Pcim,
Przeciszów, Siepraw, Skawina, Słomniki, Spytkowice, Stryszów, Sułkowice, Świątniki Górne,
Tokarnia, Tomice, Wadowice, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zator, Zielonki).
f. Poznania (dotyczy aglomeracji poznańskiej, tj: miast/gmin: Poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne).
g. Katowic (dotyczy aglomeracji górnośląskiej, tj. miast: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze,
Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice
Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin, Świętochłowice, Knurów, Mikołów, Czeladź).
h. Torunia (dotyczy aglomeracji bydgosko-toruńskiej, tj: miast/gmin: Bydgoszcz, Toruń, Aleksandrów
Kujawski, Białe Błota, Ciechocinek, Chełmża, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz,

Koronowo, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,
Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Raciążek, Unisław, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka).
i. Olsztyna (dotyczy aglomeracji olsztyńskiej, tj miast/gmin: Olsztyn, Barczewo, Dobre Miasto,
Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda).
j. Lublina (dotyczy aglomeracji lubelskiej, tj. miast/gmin: Lublin, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków,
Konopnica, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn,
Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Wojciechów, Wólka).
3. Szkoły z miejscowości poza zakresem wyszczególnionym w pkt. 2 a-j również mogą aplikować do
programu. O ewentualnym przyjęciu takiego zgłoszenia decydują Organizatorzy w terminie
maksymalnie 72 godzin od wgrania filmu. W przypadku przyjęcia do programu szkoła spoza ww.
rejonu musi zagwarantować, że będzie w stanie zapewnić dojazd wyznaczonych nauczycieli wraz z
uczniami uczestniczącymi w zawodach na zawody międzyszkolne do wskazanej lokalizacji
mieszczącej się w zakresie pkt. 2 a-j na własny koszt.
4. 50 szkół biorących udział w akcji zostanie wyłonionych spośród wszystkich zgłoszonych szkół
podstawowych drogą konkursową, zgodnie z Zasadami Rekrutacji Szkół opisanymi w Rozdziale III
niniejszego Regulaminu.
III. ZASADY REKRUTACJI SZKÓŁ
1. O udział w Akcji mogą ubiegać się wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z terenu
miast wymienionych w Rozdziale II pkt. 2 oraz aplikujące do programu zgodnie z zasadami opisanymi
w Rozdziale II pkt. 3.
2. Zgłoszenia do udziału w Akcji może dokonać dyrektor szkoły bądź nauczyciel lub inny upoważniony
przez dyrektora pracownik szkoły.
3. Szkoły mogą składać zgłoszenia on-line, na stronie internetowej www.dzieciakidorakiet.pl, zakładka
„zgłoś szkołę”. Obligatoryjnym elementem zgłoszenia decydującym o przyjęciu szkoły do programu
jest praca spełniająca następujące wymogi:
a. praca jest przygotowywana przez uczniów pod nadzorem nauczycieli.
b. praca powinna mieć postać:
1. filmu video, nakręconego dowolną techniką, np. telefonem komórkowym. Maksymalny
czas trwania filmu – 3 minuty. Maksymalna objętość – 300 MB.
2. galerii zdjęć lub skanów prac plastycznych przygotowanych przez dzieci, ilustrujących ich
sportowe pasje. Maksymalna liczba zdjęć zgłoszonych przez jedną szkołę wynosi 5.
c. Szkoła zgłaszająca pracę konkursową potwierdza, że dysponuje prawami do pracy konkursowej,
w tym: zgodami na publikację wizerunku osób uwiecznionych na filmie, zdjęciu, czy skanie,
prawami do muzyki itp. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia
w tym zakresie.
d. film lub galerię należy wgrać poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej
www.dzieciakidorakiet.pl, zakładka „zgłoś szkołę”.
1. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Akcji jest mail zwrotny przesłany przez
Organizatora na adres mailowy szkoły podany w zgłoszeniu, nie później niż 72 godziny od
wgrania filmu na stronę.
2. Rekrutacja potrwa od 18 września 2017 do 13 października 2017 r. Tylko w tym terminie
formularz rekrutacyjny będzie aktywny na stronie www.dzieciakidorakiet.pl. Organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość wydłużenia tego terminu w wyjątkowych przypadkach.
3. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 50 szkół, po 5 dla każdego z miast
wymienionych w Rozdziale III pkt. 2.
4. Po 4 szkoły dla każdego z dziesięciu miast (łącznie 40 szkół) zostanie wybranych w
głosowaniu poprzez formularz dostępny na stronie www.dzieciakidorakiet.pl. Wygrywają te
szkoły, które uzyskały najwięcej głosów internautów. Głosować można w terminie: 18.0913.10.2017

a.
b.
c.
d.

5. Po 1 szkole dla każdej z dziesięciu miast (łącznie 10 szkół) zostanie wybranych przez
Kapitułę Akcji. Kapituła dokona wyboru szkoły odrębnie, spośród szkół nie wybranych w
drodze głosowania.
6. W skład Kapituły wchodzą (po 1 osobie):
Przedstawiciel Banku BGŻ BNP PARIBAS
Przedstawiciel Polskiego Związku Tenisowego
Przedstawiciel agencji Havas Sports & Entertainment
Przedstawiciele partnerów akcji oraz patronów medialnych
7. W przypadku, jeśli w głosowaniu opisanym w punkcie 7 dwie lub większa liczba szkół
uzyskają jednakowy wynik, skutkujący niemożnością wyłonienia czterech szkół z największą
liczbą głosów w danym mieście, o wyborze spośród tych szkół i ostatecznej kwalifikacji do
programu decyduje Kapituła.

IV. ZOBOWIĄZANIA SZKÓŁ
1. Przesłanie przez szkołę zgłoszenia do programu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
zobowiązaniem szkoły do:
a. delegowania nauczycieli WF lub nauczania początkowego do udziału w szkoleniu nauczycieli
przeprowadzonym przez PZT (w przypadku zakwalifikowania szkoły do programu) oraz
zapewnienia dojazdu nauczycieli na szkolenie na koszt szkoły.
b. uczestnictwa szkoły w rywalizacji sportowej opisanej w Rozdziale V (w przypadku
zakwalifikowania szkoły do programu).
c. wprowadzenia elementów tenisa do zajęć WF dla uczniów, w terminie od otrzymania sprzętu, do
końca roku szkolnego 2017/2018.
2. Sprzęt przekazany szkołom w ramach programu, opisany w Rozdziale II. pkt 1., może być
wykorzystywany jedynie do prowadzenia bezpłatnych zajęć dla uczniów w ramach lekcji WF i nie
może być wykorzystywany komercyjnie przez szkołę ani nauczycieli.
3. W przypadku przyjęcia do programu szkoła jest zobowiązana zapewnić dojazd wyznaczonych
nauczycieli wraz z uczniami uczestniczącymi w zawodach na zawody międzyszkolne do wskazanej
lokalizacji mieszczącej się w zakresie pkt. 2 a-j na własny koszt.
V. REGULAMIN RYWALIZACJI SPORTOWEJ
1. Rywalizacja sportowa w ramach Projektu "Dzieciaki do rakiet" jest podzielona na 3 etapy:
a. wewnątrzszkolny,
b. międzyszkolny(regionalny)
c. ogólnopolski (finałowy).
2. Szkolenia nauczycieli, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi w szkołach
podstawowych, będą tak zaprojektowane, aby przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą tego:
a. jak prowadzić zajęcia (rywalizacja sprawnościowa, drużynowa, paratenisowa, tenisowa),
b. jak przygotować i wprowadzać w życie rozgrywki wewnątrzszkolne,
c. jak wyłonić reprezentację szkoły do rywalizacji międzyszkolnej.
3. W okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018 odbędą się rozgrywki wewnątrzszkolne. Za organizację i
odpowiednie przygotowanie rozgrywek odpowiada szkoła, w której się one odbędą, przy współpracy
z PZT.
4. W rywalizacji wewnątrzszkolnej wezmą udział uczniowie klas 1-4.
5. Celem rozgrywek wewnątrzszkolnych jest wyłonienie reprezentacji szkoły, która weźmie udział w
rozgrywkach międzyszkolnych. Reprezentacja składa się maksymalnie z 6 osób.
6. Rozgrywki międzyszkolne odbędą się w poszczególnych miastach w okresie 01.04.2018 - 30.04.2018.
Za organizację i odpowiednie przygotowanie rozgrywek odpowiada PZT.
7. Do finału, który odbędzie się w czerwcu 2018r. zostaną zakwalifikowane po dwie szkoły, które zajmą
najwyższe miejsca w swoich miastach, w rywalizacji międzyszkolnej.
8. W turnieju finałowym, organizowanym przez PZT, weźmie udział 20 drużyn - po 2 drużyny z każdego
miasta, wyłonione podczas rywalizacji międzyszkolnej.

9. Każda drużyna, która zakwalifikuje się do turnieju finałowego (20 drużyn), otrzyma nagrodę w
postaci bonu o wartości 500 zł do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego dla szkoły we
wskazanej sieci sklepów sportowych z terminem realizacji do grudnia 2018 r. Sieć sklepów, w których
mogą zostać zrealizowane bony wskazana zostanie w dniu ogłoszenia zakwalifikowanych drużyn.
10. Turniej finałowy zostanie rozegrany w oparciu o wybrane konkurencje "Talentiady", tj. w podziale na
cztery bloki:
a. konkurencje sprawnościowe (bieg na 20m, test zbierania piłek, rzut piłką tenisową, bieg
wahadłowy, bieg 6 min),
b. gry drużynowe (unihokej, mini piłka nożna, mini piłka ręczna),
c. gry paratenisowe (rzucanki piłką na małe kara),
d. gry tenisowe (gra na punkty na małych kortach tenisowych).
11. Zwycięska drużyna (zwycięzca turnieju finałowego) otrzyma nagrodę specjalną – wyjazd do
Disneylandu do Paryża. Termin realizacji nagrody – nie później niż marzec 2019.
a. W wyjeździe weźmie udział 10 osób, w tym: min. 6 dzieci biorących udział w rozgrywkach oraz max.
4 opiekunów (nauczycieli lub rodziców dzieci)
b. Całkowity koszt wyjazdu, w tym: przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu,
ubezpieczenie grupy oraz bilety wstępu do Disneylandu zapewnia Bank.
c. Wartość nagrody przypadająca na jedną osobę wynosi 3.000 zł. Dodatkowo Bank ufunduje nagrodę
pieniężną w kwocie pokrywającej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od
wartości przyznanej nagrody.

VI. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe osoby zgłaszającej szkołę (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) oraz dane
szkoły(nazwa, adres) będą przetwarzane przez Organizatorów na zasadach przewidzianych prawem o
ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji akcji. Wszystkie dane przechowywane są zgodnie z
obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia
uczestnictwo w Akcji.
3. Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do
kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych, w
szczególności dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba zgłaszająca szkołę jest
jednocześnie osobą kontaktową dla organizatorów akcji, na potrzeby akcji

1.

2.
3.

4.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy
praw nabytych uczestników Akcji. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji
regulaminu na stronie internetowej www.dzieciakidorakiet.pl. O każdej zmianie szkoły zostaną
niezwłocznie poinformowane droga mailową przez organizatorów.
Wszelkie zastrzeżenia odnośnie rekrutacji i głosowania należy zgłaszać do PZT pod adresem
mailowym: kontakt@dzieciakidorakiet.pl
Zastrzeżenia dotyczące przebiegu rozgrywek w ramach Tenisowych Mistrzostw Szkolnych „Dzieciaki
do Rakiet” powinny być zgłaszane na miejscu rozgrywek przedstawicielowi PZT i będą rozpatrywane
w trybie natychmiastowym. Decyzje podjęte przez Organizatora nie mają trybu odwoławczego, są
ostateczne i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny na stronie www.dzieciakidorakiet.pl

