
 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w programie „Gdańsk – jeMy zdrowo!” na rok 2020/2021. 

 

 

 

Proszę o odesłanie podpisanej deklaracji za pośrednictwem: 

e-mail: malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl lub fax: 58 553 53 34 

 

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………. 
(nazwa placówki oświatowej) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

Reprezentowana 

przez………………………………………………………………………………….. 
    (Imię i nazwisko dyrektora placówki oświatowej) 

 

 

Deklaruje udział w programie: „Gdańsk - Jemy Zdrowo” akceptując tym samym 

Regulamin Programu. 

 

 

……………………………….…..…………………………………. 

(data i podpis DYREKTORA placówki oświatowej) 

 

 

Wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach Programu: 

 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………………… 

(e-mail, telefon) 

mailto:malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl


 

 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

„GDAŃSK – JEMY ZDROWO!” 

Styczeń 2019 r. 

 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Gdańsk – jeMY zdrowo!”, 

realizowanym przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - 

jednostkę budżetową Miasta Gdańska. 

2. Program finansowany jest przez Gminę Miasta Gdańska. 

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Gdańska na rzecz placówek oświatowych w 

Gdańsku. 

4. Za uczestnika programu rozumie się placówkę oświatową, w której organizowane jest 

żywienie zbiorowe. 

5. Udostępnione w ramach programu narzędzia informatyczne www.jemyzdrowo.edu.pl i 

aplikacja jemy Zdrowo) są bezpłatne. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją Programu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Programu pozostaje w gestii Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i 

Profilaktyki Uzależnień. 

 

 

§ 2 

                                                         Założenia Programu 

 

1.  Celami głównym Programu są: 

a) podniesienie jakości żywienia dzieci i młodzieży  na terenie placówek oświatowych 

w Gdańsku w oparciu o obowiązujące przepisy prawne  (dot. organizacji żywienia 

zbiorowego w jednostkach systemu oświaty).  

b) podniesienie jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach                    

i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi  a rodzicami i opiekunami.  

 

2. Zaplanowane w Programie działania są bezpłatne i obejmują: 

a) szkolenie (część teoretyczna i praktyczna) na które jedna placówka deleguje 

5 osób z pośród kadry odpowiedzialnej za organizację i przygotowywanie 

żywienia w placówce (intendenci, kucharze, kucharki, pomoce kuchenne lub 

przedstawicieli firmy cateringowej obsługującej placówkę) oraz dyrekcję lub ich 

przedstawiciela.  

b) Dostęp do systemu Jemy Zdrowo w celu tworzenia wystandaryzowanego  

jadłospisu dla placówek. Na podstawie którego Intendent placówki oświatowej 

wprowadza dane dotyczące przygotowywanych posiłków. Wykonanie tej 

czynności  umożliwi rodzicom i opiekunom odczytanie jadłospisów danej 

http://www.jemyzdrowo.edu.pl/


 

 
 

placówki za pomocą aplikacji mobilnej. Opiekun dziecka może odczytać 

jadłospis stołówki za pomocą strony internetowej: jemyzdrowo.edu.pl oraz  

bezpłatnie pobrać bezpłatnie aplikację  na telefon lub inne urządzenie mobilne.  

c) Materiały edukacyjne wspierające realizację zdrowego żywienia dzieci                 i 

młodzieży w wersji elektronicznej zamieszczane będą na stronie internetowej 

www.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce:  „Do pobrania” 

d) Udział uczestników programu w Konkursie określony został w § 5 Regulaminu. 

e) Certyfikat przyznawany jest na zakończenie każdej edycji programu, po 

spełnieniu kryteriów konkursowych zawartych w Regulaminie Konkursu 

(zamieszczany na stronie WWW.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce: „Konkurs”) 

f) Aktualne informacje zamieszczane są na stronie WWW.jemyzdrowo.edu.pl 

oraz na Facebooku Gdańsk – Jemy Zdrowo. 

 

g) Wszelkie uwagi, zapytania dot. użytkowania jemyzdrowo.edu.pl  i aplikacji 

Jemy Zdrowo  oraz realizacji programu należy kierować do koordynatora 

programu Małgorzaty Kaźmierczak  malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl.  

 

 

 

§ 3 

Zgłoszenie udziału 

 

1. Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w formie pisemnej poprzez wypełnienie 

deklaracji udziału w programie.  

2. Zgłoszenia przyjmuje koordynator Programu – dane kontaktowe zamieszczone są na 

stronie WWW.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce: „Kontakt”. 

 

 

3. Procedura zgłoszenia uczestnika obejmuje: 

• Zapoznanie się z Regulaminem programu znajdującym się na stronie 

internetowej www.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce o programie (plik                   z 

regulaminem zamieszczony jest u dołu strony), 

• Placówka oświatowa wypełnia deklaracje udziału w Programie (zamieszczony  

na ostatniej stronie regulaminu). 

• Przesłanie zeskanowanego formularza na skrzynkę mailową lub za 

pośrednictwem faxu do Koordynatora Programu. 

• Koordynator przesyła informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie do 

programu. 

4. Koordynator przekazuję listę uczestników do organizatora szkoleń, który drogą 

mailową kontaktuje się z uczestnikami w celu zapisu na dany termin szkoleń. 

http://www.jemyzdrowo.edu.pl/
http://www.jemyzdrowo.edu.pl/
mailto:malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl
http://www.jemyzdrowo.edu.pl/
http://www.jemyzdrowo.edu.pl/


 

 
 

 

 

 

§ 4 

                                     Warunki uczestnictwa w Programie. 

 

1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) przesłania deklaracji i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

b)  użytkowania systemu standardowego komunikowania o składzie 

posiłków (Jemy Zdrowo) tj. wprowadzania przez intendentkę aktualnych 

na dany dzień jadłospisów  za pośrednictwem WWW.jemyzdrowo.edu.pl. 

c) prowadzenia działań zachęcających rodziców i opiekunów dzieci do korzystania 

z aplikacji mobilnej (materiały promocyjne otrzyma każda placówka 

uczestnicząca w programie). 

d) współpracy przy realizowanym Programie. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

 Założenia Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie placówki oświatowej, serwującej  w 

stołówce smaczne i zdrowe posiłki. 

2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany jest w  II semestrze roku szkolnego.  

3. Konkurs zakłada uczestnictwo 20 placówek, biorących udział  w programie, w danym  

roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Placówki oświatowe, które nie otrzymały certyfikatu mogą zgłaszać swój udział 

koordynatorowi programu.  

5. Certyfikat przyznawany jest za dany okres czasu. 

6. W przeprowadzanym konkursie pod uwagę będzie brany między innymi losowo 

wybrany dekadowy jadłospis, a także działania przyczyniające się do poprawy 

komunikacji między placówką a rodzicami, opiekunami (korzystanie i promocja aplikacji 

Jemy Zdrowo) oraz działania propagujące prawidłowe nawyki żywieniowe.  

 

7. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte zostały Regulaminie Konkursu, 

który dostępny jest na stronie WWW.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce „Konkurs”. 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

http://www.jemyzdrowo.edu.pl/
http://www.jemyzdrowo.edu.pl/


 

 
 

1. W trakcie realizacji programu Uczestnicy mogą zostać poproszeni  o wypełnienie 

ankiet lub kwestionariuszy oceny w celu podnoszenia jakości realizowanego 

programu (np. ankieta dotycząca realizacji programu, kwestionariusz oceny 

szkoleń). 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora 

Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku – 

realizatora programu. 

3. Realizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie 

www.jemyzdrowo.edu.pl. 

 

§ 7 

 

 

Aneks do Regulaminu z dn. 12.04.2021: 

Ze względu na przedłużające się obostrzenia związane z COVID-19 oraz lockdown 

placówek oświatowych (w tym stołówek szkolnych i przedszkolnych) przeprowadzenie 

Konkursu Gdańsk jeMy Zdrowo w 2021r. zostaje odroczone do grudnia 2021r. 
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