
Informacja o zmianach regulaminu programu edukacyjnego pod nazwą „Zdrowe - nietrudne” 

 

Kupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (ul. Kupiecka 17, 62-513 

Krzymów), jako organizator programu edukacyjnego pod nazwą „Zdrowe - nietrudne” (dalej 

„Program”) uprzejmie informuje, że od dnia 30 marca 2020 r. wchodzi w życie nowy Regulamin 

Programu edukacyjnego pod nazwą „Zdrowe - nietrudne” kierowanego do uczniów szkół 

podstawowych, który zastępuje dotychczasowy Regulamin Programu obowiązujący od 14 stycznia 

2020 r. Zmiana regulaminu spowodowana została panującą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2 oraz wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Program adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych, w których wszystkie zajęcia zostały odwołane, a zatem przeprowadzenie programu 

zgodnie z pierwotnymi założeniami stało się niemożliwe. Z uwagi na powyższe Organizator Programu 

podjął decyzję o wydłużeniu terminu na dokonanie zgłoszeń do programu oraz o zmianie terminu 

zakończenia Programu. Z uwagi na zmianę terminu realizacji Programu na kolejny rok szkolny 

(2020/2021), Organizator wprowadza do Regulaminu zmiany umożliwiające Uczestnikom, którzy 

dokonali zgłoszenia przed dniem 31 marca 2020 r., przeprowadzenie Programu także w klasach IV szkół 

podstawowych. Jeżeli więc Uczestnik planował przeprowadzenie Programu wśród uczniów 

uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do klasy III szkoły podstawowej, w roku szkolnym 

2020/2021 Uczestnik ten będzie mógł przeprowadzić Program również wśród uczniów uczęszczających 

do klasy IV szkoły podstawowej, pod warunkiem, że dokonał zgłoszenia do Programu przed dniem 31 

marca 2020 r. Zmiany w Regulaminie nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Programu przed 

zmianą, a zatem wszystkie zgłoszenia do Programu dokonane dotychczas są ważne. Jednocześnie, 

Uczestnik Programu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o 

rezygnacji z udziału w Programie w terminie do czternastu dni od dnia ich ogłoszenia. Oświadczenie 

może być dokonane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w niniejszym komunikacie lub 

za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@kupiec.pl. 

 

Informacja o zmianach regulaminu: 

1) §3 ust. 1 – 3 – dodano możliwość przeprowadzenia Programu w Grupach/Klasach składających 

się z uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do Programu 

przed dniem 31 marca 2020 r. (dotychczas przeprowadzenie Programu możliwe było wyłącznie 

w Grupach/Klasach składających się z uczniów klas I-III szkoły podstawowej).  

2) §4 ust. 3 oraz §6 ust. 2 – wydłużono do dnia 15 października 2020 r. termin na doręczenie 

Organizatorowi 100 kodów kreskowych z produktów Kupiec. 

3) §4 ust. 5 – wydłużono do dnia 30 września 2020 r. termin na dokonywanie zgłoszeń do 

Programu. 

4) §6 ust. 1 – wydłużono czas trwania Programu do dnia 15 grudnia 2020 r.  

5) §7 ust. 6 – zmieniono termin ogłoszenia wyników Konkursu dla Szkół; wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone do dnia 5 listopada 2020 r.  


