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ZAPROSZENIE 
Stowarzyszenie Innowatorów Wsi serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Promocja zbóż  

i przetworów zbożowych podczas eventów z okazji Dnia dziecka”. Motywem przewodnim wydarzeń 

będzie dobra zabawa uczestników połączona z degustacją i edukacją w zakresie przetworów zbożowych 

posiadających znak Produkt Polski. 

W wybranym dniu z przedziału 23-26 maja w Uniejowie zapewnimy 

Państwa podopiecznym szereg atrakcji. W związku z tym, że nic  

w dzisiejszych czasach nie starzeje się tak szybko jak rozwiązania 

techniczne zaczniemy od zwiedzania zabytkowego wiatraka  

z przewodnikiem. Zademonstrujemy zasady działania młyna, odkryjemy 

jego historię i opowiemy o dawnym młynarstwie. Przekonacie się 

Państwo, jak ciężka była praca młynarza i jakich umiejętności wymagał 

od niego wykonywany zawód. 

Druga część warsztatów będzie odbywać się w stodole, gdzie będzie można zapoznać się z życiem 

dawnej wsi, poznać rodzaje zbóż, sposób ich uprawy i pozyskania ziarna. Dowiecie się państwo, jak duży 

postęp dokonał się w rolnictwie i jak wiele wysiłku wymagała kiedyś produkcja żywności. Każdy 

uczestnik otrzyma na pamiątkę podpłomyk upieczony w piecu chlebowym znajdującym się  

w zabytkowej chałupie. 

To oczywiście nie koniec atrakcji, ponieważ będą mogli Państwo 

wysłuchać prelekcji dietetyka, który udzieli cennych wskazówek  

w zakresie zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. Zjeść ciepły posiłek 

przygotowany w oparciu o przetwory zbożowe oraz skorzystać z basenów 

termalnych na Termach w Uniejowie, które będą do Państwa dyspozycji 

przez 2 godziny. 

Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego udziału grupę 25 uczniów z klas V-VIII z Państwa 

szkoły. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy przesłać zgłoszenie (załącznik nr 1) w maksymalnym 

terminie do 29 kwietnia 2022 roku. Informujemy, że o udziale w wydarzeniu zdecyduje kolejność 

zgłoszeń przesłanych drogą mailową na adres: zgłoszenia@szula.pl. Stowarzyszenie nie odpowiada za 

zapewnienie transportu grup. 

Pragniemy zapewnić, że event zostanie zorganizowany na najwyższym poziomie z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa oraz higieniczno-sanitarnych. 

 

Z poważaniem 

Maria Łuczak 

Prezes Stowarzyszenia Innowatorów Wsi 
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Załącznik nr 1 

 

 

……………………………………… 

(pieczęć szkoły) 

 

Zgłaszam  udział  szkoły w wydarzeniu edukacyjnym w dniu …………………….. (należy podać 

wybrany dzień z przedziału 23-26 maja 2022 r.), w przypadku braku miejsc w danym dniu weźmiemy 

udział w terminie ……………………… (należy podać alternatywny termin z przedziału 23-26 maja 2022 r.) 

Dane teleadresowe placówki: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………, 

Adres: ……………………………………………………………………………………, 

Telefon: …………………………………………………………………………………, 

 

Dane opiekuna 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………, 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………, 

E-mail:………………………………………………………………………………… 

 

Liczba uczniów, którzy zostaną zabrani na event:……….., w tym liczba dzieci, które wyraziły chęć 

skorzystania z basenów termalnych:…………. . 

 

Data zgłoszenia                                                         Podpis Opiekuna 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

REGULAMIN 

§1 

1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi zwane dalej „organizatorem”. Osobą 

odpowiedzialną za imprezę ze strony organizatora jest Mateusz Zbytniewski. 

2. Regulamin dotyczy imprezy: „Promocja zbóż i przetworów zbożowych podczas eventów z okazji Dnia 

dziecka”. która będzie miała miejsce w dniach 23-26 maja 2022 r. na terenie Zagrody Młynarskiej oraz 

Term w Uniejowie. Godziny udziału poszczególnych grup zostaną ustalone indywidualnie po zamknięciu 

listy zgłoszeń. Szacowany czas udziału 9:00-14:30. 

3. Grupa może wybrać sobie jeden dzień z przedziału 23-26 maja, w którym chciałaby uczestniczyć w 

wydarzeniu. W przypadku rezerwacji wszystkich miejsc w danym dniu Organizator wskaże kolejny możliwy 

termin. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, 

na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania 

imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a 

także urządzeń, znajdujących się na nim. 

§2 

Impreza ma charakter zamknięty. Przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych. 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z bezpłatnych atrakcji mogą korzystać uczniowie zgłoszonych szkół. 

2. Każda ze szkół po wjeździe na teren term otrzyma własnego opiekuna, który będzie opiekował się grupą 

przez cały czas przebywania na termach oraz będzie pilnował harmonogramu atrakcji, a także 

przestrzegania reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. Grupa zobowiązuje się stosować do 

wskazówek opiekuna.  

§3 

1. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

pieczę – nauczyciele. Dotyczy to zarówno terenu zagrody, jak również basenów termalnych. 

2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w 

szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli 

organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

§4 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

• materiałów wybuchowych, 

• wyrobów pirotechnicznych, 

• materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

• napojów alkoholowych, 

• środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających. 

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. 

3. Zabrania się wjeżdżania na teren imprezy jakimikolwiek pojazdami (samochody, rowery, skutery itd.) 
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4. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej 

(w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej. 

5. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 

terenie imprezy. 

6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników. Zakaz dotyczy szczególnie urządzeń 

i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby porządkowe i przedstawiciele organizatora. 

§5 

Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązane są stosować się 

do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. 

§6 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania 

imprezy poprzez m.in.: 

• służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio oznaczone, 

• udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

2. Organizator – w zakresie określonym ustawą – uprawniony jest do utrwalenia imprezy,  

a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora działalności reklamowej oraz promocyjnej na 

terenie Imprezy. 

5. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji tej oraz przyszłych edycji 

imprezy. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w 

związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z 

wydarzenia w przekazach medialnych. 

§7 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy 

z uzasadnionych, ważnych powodów bez wcześniejszego uprzedzenia. 

§8 

Pracownicy należący do służb informacyjnych i porządkowych, odznaczający się koszulkami  

z logo organizatora lub stosownymi identyfikatorami umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnieni są do: 

• sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, 

• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem imprezy i obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania takich poleceń – 

wezwania ich do opuszczenia imprezy. 

§9 

1. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie 

imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z 

poniższą instrukcją: 
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• kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas imprezy zobowiązany jest: 

1. powiadomić organizatora, 

2. powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia; 

• organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 

ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo- gaśniczej lub ewakuacji; 

• do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za imprezę . 

 

§10 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

• w siedzibie Stowarzyszenia Innowatorów Wsi: 

Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów 

• przy wejściu głównym na teren imprezy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu 

cywilnego. 

§11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2022 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu imprezy. 

 

 

 


