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„Zadanie zostało sfinansowane z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady rekrutacji uczestników projektu „Profilaktyka 

próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat” i ich obowiązki, w ramach projektu. 

2. Projekt/Zadanie – Projekt pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat” 

realizowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego realizację projektu 

wybranego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020. 

3. Celem Projektu jest nabycie przez dzieci z publicznych i niepublicznych przedszkoli w Radomiu nawyku 

dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i dietetycznych u 

dzieci. Zwiększenie poziomu wiedzy dzieci nt. działań zapobiegających próchnicy. 

4. Realizatorem Zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-

Krauza 3. 

5. Zadanie zostało sfinansowane z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Mazowsza. 

6. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-

UU/UM/ZD/771/2021. 

7. Uczestnikiem Projektu są publiczne i niepubliczne przedszkola z terenu miasta Radomia, które zgłoszą 

chęć udziału na zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Zadanie realizowane jest w terminie od 19 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

 

§ 2 

Warunki udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być publiczne lub niepubliczne przedszkole z terenu miasta Radomia. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w terminie formularza zgłoszeniowego do 

udziału w Projekcie (załącznik nr 1). 

 

§ 3 

Forma realizacji Projektu 

1. W ramach Projektu realizowane będzie 30 minutowe spotkanie dla jednej grupy przedszkolnej 

dotyczące profilaktyki próchnicy polegające na przeprowadzeniu instruktażu higieny jamy ustnej, 

omówieniu zagrożeń z nieprzestrzegania higieny oraz zaleceń prawidłowej diety.  

2. Uczestnictwo przedszkola w Projekcie jest bezpłatne. 

3. Projekt przewiduje uczestnictwo 100 grup przedszkolnych. 

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie podejmuje Realizator Zadania na 

podstawie posiadanej liczby miejsc. 
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§ 4 

Zasady zgłoszeń do Projektu 

1. Zgłoszenia Uczestników do Projektu prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.  

2. Zgłoszenia będą przyjmowany wyłącznie poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

3. Ostateczny termin zgłoszenia Uczestnika do Projektu upływa z dniem 25.06.2021r. 

4. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba Uczestników 

zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji Uczestnika – jego miejsce zajmie pierwsze w kolejności 

przedszkole z listy rezerwowej (jeżeli jest utworzona). 

 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestników Projektu 

1. Obowiązki Uczestnika Projektu:                                                                                                                               

1) wypełnienie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu:                                                                      

- potwierdzenia odbycia spotkania w ramach Projektu (załącznik nr 2),                                                                       

- ankiety początkowej dla wychowawców (załącznik nr 3),                                                                                           

- ankiety końcowej dla wychowawców (załącznik nr 4),                                                                                   

2)  nadzór nad zgodami rodziców dotyczącymi rozpowszechniania wizerunku dzieci,                                                                                                                                                                    

3) zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Projektu,                                                                                                     

4) udzielanie wszelkich informacji Realizatorowi Zadania związanych z uczestnictwem w projekcie. 

2. Uczestnik otrzyma od Realizatora Zadania materiały dla dzieci uczestniczących w spotkaniu w postaci 

materiałów edukacyjnych oraz jednorazowych zestawów do higieny jamy ustnej, co potwierdzi pisemnie 

na formularzu potwierdzenia odbycia spotkania w ramach Projektu. 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1.  Zgodnie z art. 13,14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5 2016L119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL, Administratorem pozyskanych danych osobowych będzie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 e mail: 

sekretariat@ckziu.radom.pl 

2. Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych z którym możliwy jest kontakt za pomocą 

e:maila: iod@ckziu.radom.pl lub w siedzibie Centrum w sprawie ochrony danych osobowych, 

3. Pozyskane dane osobowe  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spotkania dotyczącego 

profilaktyki próchnicy zębów u dzieci na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.  

mailto:sekretariat@ckziu.radom.pl
mailto:iod@ckziu.radom.pl
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4.Dostęp do danych osobowych będzie miał Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w celu 

rozliczenia projektu. Innym podmiotom nie będą udostępniane dane osobowe.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia projektu, a następnie zarchiwizowane 

i przechowywane przez okres 5 lat (jednolity rzeczowy wykaz akt). 

6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do PUODO 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku swojego dziecka. Zgoda ma formę tabeli (załącznik 

nr 5).  

10.  Zgoda obejmuje rozpowszechnienie wizerunku dziecka poprzez udostępnienie na stronie internetowej  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, w środkach masowego przekazu, 

materiałach promocyjnych i w publikacjach Centrum,  którego celem jest promocja projektu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.                                                                                                           

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Zadania zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości na 

stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator Zadania. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora Zadania. 

 


