
 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROGRAM Z PANDĄ” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w trzeciej 
edycji programu edukacyjnego o nazwie „Program z Pandą” (dalej jako: „Program”) 
odbywającego się w okresie od 15.09.2022 do 2.06.2023.  
 

2. Organizatorem Programu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Usypiskowej 11 (dalej jako „Organizator” lub „WWF”).  
 

3. Uczestnikami Programu są nauczyciele/nauczycielki, wychowawcy/wychowawczynie, 
pedagodzy/pedagożki, bibliotekarze/bibliotekarki oraz praktycy/praktyczki edukacji, 
którzy wyślą zgłoszenia i zostaną zakwalifikowani. 

 

§2 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).  
 

2. Zgłoszenie Uczestników do udziału w Programie dokonuje się za pomocą Formularza 
dostępnego na stronie internetowej Programu z Pandą lub pod linkiem 
https://www.wwf.pl/formularzosoba-zglaszajaca-zespol, do 15.10.2022, do godz. 
23:59.  
 

3. W terminie do 20.10.2022 wysyłający zgłoszenie otrzymają potwierdzenie 
zakwalifikowania do Programu. Organizator zastrzega, że liczba miejsc w Programie 
jest ograniczona i że o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.  

§3 ZASADY PROGRAMU 

1. Celem Programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony 
przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń.  
 

2. Po zgłoszeniu do Programu Uczestnicy realizują kilka rodzajów działań:  
a) scenariusze podstawowe, w ramach którego podejmują wyzwanie 

zrealizowania dwóch lub trzech (w zależności od ścieżki) wskazanych 
scenariuszy edukacyjnych wybranych przez Organizatora; 

b) scenariusz dodatkowy: wybierają i realizują jeden scenariusz z zestawu 
scenariuszy dodatkowych dla wybranej ścieżki; 

c) działania dodatkowe: wykonują dwie aktywności praktyczne  
(np. eksperymenty/prace plastyczne) + jedną akcję/wydarzenie wspólnie  
z uczniami (w ścieżce transformacyjnej jest to audyt i kampania prowadząca 
do trwałej zmiany w Placówce + jedna akcja/wydarzenie).  
 

3. Wszystkie wskazane powyżej scenariusze realizowane są w ramach trzech możliwych 
ścieżek edukacyjnych:  

a) ścieżka niedźwiedzia brunatnego, inaczej ścieżka różnorodności biologicznej 
polegająca na przeprowadzeniu wybranych trzech scenariuszy podstawowych, 
jednego scenariusza dodatkowego, dwóch aktywności praktycznych oraz 
zorganizowanie 1 wydarzenia; 

b) ścieżka niedźwiedzia polarnego inaczej ścieżka klimat polegająca  
na przeprowadzeniu wybranych trzech scenariuszy podstawowych, jednego 
scenariusza dodatkowego, dwóch aktywności praktycznych oraz 
zorganizowanie 1 wydarzenia; 

c) ścieżka pandy wielkiej (niedźwiedzia bambusowego), inaczej ścieżka 
transformacyjna polegająca na przeprowadzeniu wybranych dwóch (klasy 4-8: 
dodatkowo jeden scenariusz do wyboru) lub trzech scenariuszy podstawowych 



 
(szkoła ponadpodstawowa), przeprowadzenie audytu oraz kampanii  
na rzecz wprowadzenia trwałych zmian dla środowiska oraz zorganizowanie  
1 wydarzenia.  
 

4. Szczegółowy opis ścieżek oraz przekierowania do materiałów znajdują się w tutaj: 
Przewodnik po Programie z Pandą.  
 

5. W ramach realizacji Programu Uczestnik zobowiązuje się do:  
a) przeprowadzenia minimum programowego w ramach opisanych ścieżek 

tematycznych Programu, zorganizowania minimum wydarzeń  
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 
opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej 
„Materiały”);  

b) zapoznania się z treściami i Materiałami;  
c) pozostawania w kontakcie z koordynatorkami Programu i informowania  

o ewentualnych trudnościach w realizacji działań.  
 

6. W ramach realizacji Programu Uczestnik ma możliwość: 
a) uczestniczenia w webinarium wprowadzającym; 
b) uczestniczenia w webinariach tematycznych i/lub spotkaniach z ekspertami; 
c) dołączenia do grupy Uczestników programu na Facebooku. 

 
7. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania do Organizatora elektronicznych 

sprawozdań („Sprawozdanie”) z realizacji poszczególnych aktywności w Programie  
do 2.06.2023 do godz. 23:59.  
 

8. Uczestnik wyraża zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego 
elementy) było wykorzystywane przez Organizatora w celach dydaktycznych, 
sprawozdawczych i statystycznych.  
 

9. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które 
mogą spowodować niezrealizowanie zadań Programu lub niedostarczenie 
Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter 
obiektywny, niezależny od Uczestnika, powinien on ponadto wnieść o przedłużenie 
terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.  
 

10. W przypadku realizowania Programu przez Uczestników niezgodnie z Regulaminem, 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy  
z Uczestnikami.  
 

11. Po zrealizowaniu i zakończeniu Programu Uczestnicy otrzymują od Organizatora  
do pobrania elektroniczne potwierdzenie zakończenia realizacji Programu wraz  
z certyfikatem ukończenia Programu z Pandą w wybranej ścieżce.  
 

12. Do szkół i placówek, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyły informacje 
o poinformowaniu Dyrekcji o udziale w Programie, zostanie wysłany list gratulacyjny 
w formie elektronicznej.  
 

13. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:  
a) udostępni materiały pomocnicze do realizacji Programu;  
b) zorganizuje webinaria, spotkania z ekspertami WWF i konsultacje dla 

Uczestników;  
c) zapewni merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Programem;  
d) przygotuje newslettery, które będą cyklicznie rozsyłane do Uczestników 

Programu;  
e) uruchomi podstronę internetową trzeciej edycji Programu na stronie 

edukacja.wwf.pl;  
a. będzie prowadził społeczność Uczestników („Programy edukacyjne 

WWF”) na Facebooku;  

https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Przewodnik%20po%20Programie%20z%20Pand%C4%85.%202%20edycja%20v3.pdf


 
b. przygotuje i przekaże po zakończeniu Programu: certyfikaty 

ukończenia Programu z Pandą dla Uczestników;  
c. po zakończeniu Programu wyśle list gratulacyjny do Dyrekcji 

placówki. 
 

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikom, jak również udostępniane przez 

Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy 
i inne materiały, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści  
z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami 
własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują WWF. 
 

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem 
można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach 
niekomercyjnych – dydaktycznych. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie 
Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga 
każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.  
 

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje 
Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona 
przez Organizatora na Materiałach.  
 

4. Organizator zastrzega, że nie udziela Uczestnikom licencji na znak towarowy słowno-
graficzny „WWF Panda”, na który Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił 
prawa wyłącznego o numerze 083701. Uczestnicy i Przewodnik nie mają prawa do 
używania znaku towarowego w komunikacji zewnętrznej lub wewnętrznej ani w żaden 
inny sposób.  
 

5. Uczestnik oświadcza, że:  
a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw 

pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz 
dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;  

b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku  
do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa  
te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu 
jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych  
lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych 
do udzielenia Organizatorowi licencji w zakresie określonym w Umowie. 
Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane  
z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi 
prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone 
utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie 
pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 

6. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt 5 lit.  
a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu 
wyjaśnienia.  

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie przed zrealizowaniem 
Programu (wybranej ścieżki), Przewodnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji 
Organizatorowi drogą elektroniczną ważnych powodów, które uniemożliwiają mu 
uczestnictwo w Programie.  
 



 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy przesyłać na adres 
poczty elektronicznej działu edukacji: edukacja@wwf.pl lub na adres pocztowy 
Organizatora: WWF, ul. Usypiskowa 11, 02-286 Warszawa z dopiskiem:  
”Uwagi do Regulaminu Programu z Pandą”.  
 

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia 
Przewodnika poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej 
Programu.  
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

 


