
www.kopd.pl ZAPROSZENIE

Dobra, przyjazna zabawka? 
Ciekawa książka? Bezpieczne miejsce?

Czekamy na zgłoszenia!

Komitet Ochrony Praw Dziecka  
jedna z najstarszych organizacji pozarzą-
dowych w Polsce serdecznie zaprasza do 
udziału w XII EDYCJI KONKURSU ŚWIAT 
PRZYJAZNY DZIECKU. Zachęcamy firmy do 
zgłaszania produktów, miejsc, portali aby 
razem rozpowszechniać idee przyjaznego 
środowiska rozwoju dzieci.

        Kategorie konkursowe w których można zgłaszać produkty to:

  zabawki (3 kategorie wiekowe: 0-3 lat, 3-7 lat, 7-12 lat);

  kultura (książki, wydawnictwa edukacyjne, audiobooki, płyty z muzyką dla dzieci, pisma, multimedia);

  miejsca przyjazne dziecku (kawiarnie, restauracje, szkoły, przedszkola, miejsca plenerowe);

  bezpieczeństwo dziecka;

  zdrowie;

  dom;

  dziecko w szkole (pomoce szkolne);

  dziecko i Internet (portale, strony  
i sklepy internetowe);

  ekologia w życiu dziecka;

  rehabilitacja dziecka.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

UWAGA! Na wszystkie zgłoszenia 
czekamy do 31.12.2013 roku.

Komitet Ochrony Praw Dziecka   
Zespół PR i Pozyskiwania Środków  

Tel.  22 626 94 21  
lub   504 190 740    
e-mail: marketing@kopd.pl

                           Laureaci XII edycji Konkursu czyli Nagrodzone  
                           i Wyróżnione produkty, miejsca, portale uzyskują prawo do:

  posługiwania się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka i logo Konkursu Świat  
przyjazny dziecku;

  współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji  
o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/portalach;

  informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/portalach zarówno poprzez  
www.kopd.pl, jak i na łamach pism/portali i mediów partnerskich;

  referencji dotyczących nagrodzonego lub wyróżnionego produktu/miejsca/portalu;

  oznaczenia miejsca przyjaznego dzieciom za pomocą specjalnie przygotowanej nalepki  
z logotypem KOPD i logo Konkursu;

  pamiątkowej statuetki;

  korzyści promocyjnych związanych z Galą (uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień).

        Oficjalna Gala wręczenia Nagród Głównych oraz Wyróżnień nastąpi we wrześniu 2014 roku. 

Nagrody Główne oraz Wyróżnienia zostaną przyznane przez Kapitułę złożoną ze specjalistów  
i autorytetów związanych z przedmiotem Konkursu. Wspierają nas m.in.:  
Artur Barciś, Magdalena Łazarkiewicz, Dorota Zawadzka oraz Kayah.

Sposób nadsyłania zgłoszeń:
W celu zgłoszenia produktu, miejsca czy portalu należy wypełnić ankietę rejestracyjną (dostępna w załączniku, 
na stronie www.kopd.pl w zakładce Świat przyjazny dziecku lub poprzez kontakt z Zespołem PR i Pozyskiwania 
Środków). Uzupełnioną ankietę wraz z produktem oraz dowodem wpłaty prosimy przesłać na adres KOPD  
- dane poniżej. Środki przekazane przez firmy w całości zostaną przeznaczone na cele statutowe Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka czyli bezpośrednią pomoc dzieciom i ich rodzinom. Liczba osób potrzebujących  
naszego wsparcia nieustannie wzrasta.

Już po raz 12 KOPD ocenia najlepsze produkty 
dla dzieci w wieku od 0 do 14 roku życia.


