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• Zaproszenie do Konkursu Podworko NIVEA.POF (N1,8 MB) 
• Regulamin Podworko NIVEA 2021.pdf (N 5,5 MB) 
• Dbajmy 0 Najmlodszych i Mlodziez - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Inicjatywa Rodzinne Miejsca9.docx (N 19 

KB) 
• Dbajmy 0 Najmlodszych i Mlodziez - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Inicjatywa Rodzinne 

Miejsca9.docx .xades (Nll KB) 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t .j. Oz. U. z 2020 r. poz. 
713, 1378) 
Dyrektor Szkoly Podstawowej * 
Dyrektor Domu Ku ltury/Osrodka Sportu ( .. . )* 

Dane wnioskodawcy znajdujq si~ ponizej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy 0 

uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j . Oz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320) oraz przepisow art. 4 
ust. 5 Ustawy 0 petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjit art. 61 pkt. 
2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) _ 

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 20140 petycjach - wnosimy petycj'l do Kierownika 
lednostki - 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotyczitcej przystitpienia Gminy/Miasta/Szkoly - do 
konkursu w ramach programu "Podworko NIVEA" - edycja 2021 
- szczegoly pod - http~p-odworko.nivea.p-I 

Preambula Wniosku: 
W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartosci zwiitzanych z zyciem zbiorowym. 

Mamy nadziej'l, ze tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkancow oraz 
lokalnych decydentow i pomoze wypelniac zadania zwiitzane z zaspokajaniem potrzeb wspolnot 
lokalnych - w kontekscie art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzitdzie gminnym. 

Osnowa Petycji: 
Niniejszym, wnosimy 0 rozpatrzenie mozliwosci powi~kszenia majqtku lokalnej spolecznosci 0 wykonane i 
finansowane przez osob~ trzeciq (firm~ komercyjnq) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podworko NIVEA. 
Warunkiem przystqpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudow~ nie mniejszym 
niz 400 m2. 
Kierownik JST (Wojt/Burmistrz/ Prezydent/ Dyrektor Szkoly/ Osoby zarzqdzajqce*) dysponujqc odpowiednim 
terenem moze zwr6cic si~ pomoc organizacyjnq do lokalnych spolecznosci jak np. : dom kultury, swietlica, grupa 
rodzicow itp . 

Dodatkowo: 

§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiitzku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 0 petycjach w 
nawiitzaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu post'lPowania administracyjnego, wnosimy petycj'l do 
Kierownika lST (Wojta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycjl - do 
wszystkich pod leglych szkol podstawowych (rowniez tzw. Zespolow Szkol), ktore mogit dysponowac 
terenem pod zabudow'l nie mniejszym niz 400 m2. (szczeg6/y pod adresem URL 
http~p-odworko.nivea.pl ) 

Fakultatywnie - jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorow Szkol / Osrodkow Kultury i Sportu - miejscowo 
wlasciwych dla terenu gminy - moze rowniez sluzyc art. 65 §1 KPA. 

§3) Efektem przystqpienia Gminy/Szkoly Podstawowej/ Osrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do konkursu 
moze bye sfinansowanie przez podmiot komercyjny budowy, jednego z 20 rodzinnych Placow Zabaw. 

Wartosc kazdego z placow zabaw to az 250 tys . zl. brutto wartosci rynkowej. 



Podobnie - jak w latach ubieglych - aby wyrownac szansll mniejszych miejscowosci - Organizator - podzielil 
Adresatow na 3 koszyki: 
1) Lokalizacje do 20 tyS. mieszkanc6w; 
2) Lokalizacje od 20 do 60 tys . mieszkanc6w ; 
3) Lokalizacje powyiej 60 tys. mieszkancow. 

Kaidy zarejestrowany Podmiot, ktory przystqpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne -
szczegoly pod htt~Rodworko.nivea.RI 

Uproszczono rowniei znacznie - procedurll zgloszenia lokalizacji - w 3 intuicyjnych krokach - szczegoly pod 
htt~Rodworko. nivea. RI 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie sill w majqtku GminyjSzkoly oraz przyczyni sill do wzbogacenia infrastruktury 
Gminy zwiqzanej z terenami rekreacyjnymi - szczegoly pod htt~Rodworko.nivea.Rl 

§4) Zalqczamy niezblldne materialy, list przewodni, Regulamin Konkursu POdworko NIVEA, wizualizacje podworka. 

Formularz zgloszeniowy online znajduje sill pod adresem URL: htt~Rodworko.nivea.RI 

W przypadku twierdzqcej odpowiedzi na naSZq petycjll wystarczy zglosic udzial w konkursie poprzez wypelnienie 
wzmiankowanego formularza online. 

Fakultatywnie - Jednostka, aby zwillkszyc swoje szanse uzyskania jednej z nag rod glownych - moie zrealizowae 
krotki film (ok. 3 minuty) 0 tematyce zwiqzanej z naszym Konkursem oraz zamiescic film za pomocq rzeczonego 
formularza, a takie przekazac Organizatorowi prawa autorskie do Filmu - stosownie do przepisow Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Stosowne klauzule w tej mierze - znajdujq sill w rzeczonym formularzu online. 

Dla Panstwa informacji zalqczamy rowniei kilka zdjlle z jednego z ponad 250 wybudowanych Placow Zabaw w 
ramach edycji Konkursu "Podworko Nivea" w 2012,2015,2016, 2017 2018 2019,2020 r. 

Reasumujqc, w scislym kontekscie wczesniejszych pytari, w trosce 0 pielllgnacjll wartosci rodzinnych, wnosimy 
petycjll - na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiqzku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks PostllPowania 
administracyjnego - 0 rozpatrzenie moiliwosci Powillkszenia majqtku lokalnej spolecznosci 0 wykonane 
(finansowane) przez osobll trzeciq (firmll komercyjnq) - Rodzinnego Miejsca Zabaw - Podworko NIVEA, ktore po 
oddaniu do uiytku stalyby sill wlasnosciq spoleczeristw lokalnych. 

Wspomniana firma komercyjna wykonalaby takie dzialania non profit w ramach prowadzonych dla dobra 
spolecznego programow (szczegoly w zalqczonych materialach oraz w materialach, ktore zostaly jui dostarczone 
do JST za pomOCq srodkow komunikacji elektronicznej ) . 
Budowa "Podworka NIVEA" - bylby calkowicie sfinansowana przez Firmll Nivea sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu na 
obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST. 
Jeszcze raz zaznaczamy, ie zakup i montai urzqdzeri jest finansowany przez Firmll NIVEA sp. z 0.0. w ramach 
ogloszonego Konkursu "Podworko NIVEA" - edycja 2021. Jest to jui siodma nasza akcja tego typu. 

Zaznaczamy, ze chcemy dzialac w pelni lege artis - zatem b'ldziemy wdzi'lczni za wszelkie uwagi -
dotycz<\ce finalizacji przedsi'lwzi'lcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urz<\d/Szkol'l/OSiR/Dom Kultury 
zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezb'ldnych procedur. 

Obecnie prowadzony Konkurs "Podworko NIVEA" jest kontynuacjq akcji z lat ubieglych, ktore cieszyly sill ogromnq 
popularnosciq wsrod spolecznosci lokalnych. 

Podsumowujqc ideq powyiszego zapytania jest uwzgllldnienie petycji majqcej na celu rozpatrzenie moiliwosci 
ewentualnego wspolnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw - "Podworko NIVEA" - na 
terenie calej Polski . 

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgloszone lokalizacj e zostanq zarejestrowanejopublikowane na oficjalnej 
stronie Konkursu htt~Rodworko.nivea.Rl 

Po zakoriczeniu procesu rejestracji , na podstawie warunkow konkursu zostanq wybrane JSTj SzkolyjOSiRj Domy 
Kultury, w ktorych Nivea sp. z 0.0. wybuduje "Podworko NIVEA" (Rodzinne Miejsce Zabaw) 

Oczywiscie zaloieniem programu jest pelna jawnose i przejrzystose dZialari , tak aby wszystkie czynnosci, 
POCZqwszy od niniejszego wniosku, skoriczywszy na finalizacj i projektu (powstaniu Podworka NIVEA - dla 
Spolecznosci LokalnejjSzkoly - odbywa/y si'l z pelnym poszanowaniem prawa, stqd szczeg610we warunki konkursu 
publikowane Sq pod adresem htt~Rodworko.nivea.RI 



W razie ewentua lnych pytan co do merytoryki konkursu - wsze lkich informacji udziela Infolinia Organizatora 
Konkursu "Podworko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej 

Aby zachowae pelnlt jawnose i transparentnose dzialan - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatrujltcego petycjo: lub urzo:du go obslugujltcego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na 
publikacjo: wszystkich danych. Chcemy dzialae w pelni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala sill w t resci zwrotnej wiadomosci e-mail , wyslanej pod adres e-mail: 
rOdzinnem iejsca@samorzad .QI 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie ot rzyman ia nin iejszego wniosku na adres rodzinnemiej sca@samorzad.RI 

Na mocy przepisow Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacj i elektronicznej - do nin iej szego wniosku zostal 
dolqczony plik podpisany kwa lifi kowanym podpisem elekt ron icznym - identyfi kujqcy nadawc.;: ( 
Wspolwnioskodawcll) lub wspoltworcll niniejszego wniosku, ktorego Toisamosc ujawniona zostala w zalqczonym 
pliku. 

Komentarz: 

Naszymi dzialan iami - sta ramy sill - w miarll moiliwosci - uczestniczyc w pod noszeniu poziomu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb Wspolnot Loka lnych, poprzez rozwoj odnosnej infrastruktury - w szczegolnosci przeznaczonej 
dla Mlodzieiy, Dzieci i Rodzin. 

Art. 225 Kodeksu Posto:powania Administracyjnego: 

"§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub 
wniosku, jezeli dzialal w granicach prawem dozwolonych. 
§ 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzildu terytorialnego i inne organy samorzildowe oraz 
organy organizacj i spolecznych sil obowiltzane przeciwdzialae hamowaniu krytyki i innym dzialaniom 
ograniczajilcym prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - 0 

znamionach skargi lub wniosku". 

Mamy nadziejo:, ze pot raktuje Panstwo niniejszil petycjo: - jako dotYCZilCit rozwoju poziomu zycia 
zbiorowego i wartosci wymagajltcych szczegolnej ochrony w imio: dobra wspolnego. (wklad w rozwoj 
kultury fizycznej , terenow rekreacyjnych, etc) 

W zalqczen iu - stosowne dossier forma lne 

Wspoiwnioskodawca : 
Organizator konkursu "Podworko NIVEA" 
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Morszynska 55 
02-916 Warszawa 

Wspolwnioskodawca: 
Szu lc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarzqdu: Adam Szulc 
KRS : 0000059459 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 1 
Kapital Zakladowy : 222 000,00 pin 
www.gmina.R! 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art . 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach ( tj . Dz.U . 2018 poz. 870) - osobq reprezentujqca Podmiot 
wnoszqcy petycjll - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc 
Stosownie do art . 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zloiona za pomocq srodkow komunikacj i 
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.RI 
Ad resatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
Kierownik Jednostki Samorz'ldu Terytorialnego (da lej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy a samorzqdzle 
gminnym ( tj . Dz.U. 2018 paz. 870) 



NIVEA PODWORKA wizualizacja.jpg 
~3,4 MB 



Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 us!. 3 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (!.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 
Dyrektor Szkoly Podstawowej* 
Dyrektor Domu Kultury/Osrodka Sportu ( .. . )' 

Dane wnioskodawcy znajduj'l si~ ponitej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (!.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 
1173, 2320) oraz przepis6w art. 4 us!. 5 Ustawy 0 petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - Data 
dostarczenia - zgodna z dyspozycj'l art. 61 pk!. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (!.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740, 2320) 

§1 ) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2014 0 petycjach - wnosimy petycj~ do Kierownika 
Jednostki - 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotycz'lcej przyst'lpienia Gminy/Miasta/Szkoly - do 
konkursu w ramach programu "Podw6rko NIVEA" - edycja 2021 
- szczeg6!y pod - https:/Ipodworko.nivea.pl 

Preambula Wniosku: 
W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartosci zwi'lzanych z tyciem zbiorowym. 

Mamy nadziej~, ze tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkaric6w oraz 
lokalnych decydent6w i pomoze wypelniac zadania zwillzane z zaspokajaniem potrzeb 
wspolnot lokalnych - w kontekscie art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorzlldzie gminnym. 

Osnowa Petycji: 
Niniejszym, wnosimy 0 rozpatrzenie motliwosci powi~kszenia majqtku lokalnej spolecznosci 0 

wykonane i finansowane przez osob<;! trzeciq (firm<;! komercyjnq) - Rodzinne Miejsce Zabaw -
Podw6rko NIVEA. 
Warunkiem przystqpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudow~ 
nie mniejszym nit 400 m2. 
Kierownik JST (W6jtlBurmistrz/PrezydentlDyrektor Szkolyl Osoby zarzqdzajqce*) dysponujqc 
odpowiednim terenem mote zwr6cie si~ pomoc organizacyjnq do lokalnych spolecznosci jak np.: dom 
kultury, swietlica, grupa rodzic6w itp. 

Dodatkowo: 
§ 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi'lzku z art 2 us!. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 0 petycjach w 
nawi'lzaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu post<;!powania administracyjnego, wnosimy petycj<;! do 
Kierownika JST (W6jta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji - do 
wszystkich podleglych szk61 podstawowych (r6wniet tzw. Zespol6w Szk6l), kt6re mogq dysponowae 
terenem pod zabudow<;! nie mniejszym nit 400 m2. (szczeg6!y pod adresem URL 
https:/Ipodworko.nivea.pl ) 

Fakultatywnie - jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorow Szk6l1 Osrodkow Kultury i 
Sportu - miejscowo wlasciwych dla terenu gminy - moze rowniez sluzyc art. 65 §1 KPA. 

§ 3) Efektem przyst'lpienia Gminy/Szkoly Podstawowej/Osrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do 
konkursu mote bye sfinansowanie przez podmiot komercyjny budowy, jednego z 20 rodzinnych 
Plac6w Zabaw. 
Wartose katdego z plac6w zabaw to at 250 tys. zl. brutto wartosci rynkowej . 
Podobnie - jak w latach ubieglych - aby wyr6wnae szans<;! mniejszych miejscowosci - Organizator -
podzielil Adresat6w na 3 koszyki : 
1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkanc6w; 
2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkanc6w; 
3) Lokalizacje powytej 60 tys. mieszkanc6w. 
Katdy zarejestrowany Podmiot, kt6ry przystqpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty 
edukacyjne - szczeg6!y pod https:/Ipodworko.nivea.pl 

Uproszczono rowniez znacznie - procedur~ zgloszenia lokalizacji - w 3 intuicyjnych krokach -
szczeg6iy pod hUps:/ipodworko.nivea.pl 



Aby zachowa¢ pelnq jawnos¢ i transparentnos¢ dzialali - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatruj'!cego petycj~ lub urz~du go obsluguj,!cego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na 
publikacj~ wszystkich danych. Chcemy dziala¢ w pelni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala si~ w tresci zwrotnej wiadomosci e-mail , wyslanej pod adres 
e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad .pl 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres 
rodzinnemiejsca@samorzad .pl 

Na mocy przepis6w Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - do niniejszego 
wniosku zostal dolqczony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikuj,!cy 
nadawc~ ( Wsp6lwnioskodawc~) lub wsp6ltw6rc~ niniejszego wniosku , kt6rego Tozsamos¢ ujawniona 
zostala w zal'!czonym pliku. 

Komentarz: 
Naszymi dzialaniami - staramy si~ - w miar~ mozliwosci - uczestniczyc w podnoszeniu poziomu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wsp61not Lokalnych, poprzez rozw6j odnosnej infrastruktury - w 
szczeg61nosci przeznaczonej dla Mlodziezy, Dzieci i Rodzin . 

Art. 225 Kodeksu Post~powania Administracyjnego: 

n§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia 
skargi lub wniosku, jezeli dzialal w granicach prawem dozwolonych. 
§ 2. Organy palistwowe, organy jednostek samorz,!du terytorialnego i inne organy samorz'!dowe oraz 
organy organizacji spolecznych s,! obowi'!zane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i innym dzialaniom 
ograniczaj'!cym prawo do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - 0 

znamionach skargi lub wniosku" . 

Mamy nadziej~ , ze potraktuje Paristwo niniejsz,! petycj~ - jako dotycz,!c,! rozwoju poziomu zycia 
zbiorowego i wartosci wymagaj,!cych szczeg61nej ochrony w imi~ dobra wsp6lnego. (wklad w rozw6j 
kultury fizycznej , teren6w rekreacyjnych , etc) 

W zal'!czeniu - stosowne dossier formalne 

Wsp6lwnioskodawca: 
Organizator konkursu "Podw6rko NIVEA" 
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Morszyriska 55 
02-916 Warszawa 

Wsp6lwnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarz,!du: Adam Szulc 
KRS: 0000059459 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 1 
Kapital Zakladowy: 222 000,00 pin 
www.gmina.pl 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - osob,! reprezentuj'!ca 
Podmiot wnosz'!cy petycj~ - jest Prezes Zarz'!du Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoc,! srodk6w 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: 
rodzinnemiejsca@samorzad .pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
Kierownik Jednostki Samorz,!du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 

samorz,!dzie gminnym ( tj . Dz.U. 2018 poz. 870) 



EDYCJA~ • 
Szonownl poristwo, 

w NIVEA wlemy, ze rozem jest zowsze najleplej. To wlosnle dlatego w tym szczegolnym roku, 
gdy przypada 2(Hecle naszego zaangazowania spolecznego w Polsce, pragnlemy zaproslc 
Paristwa do udzlalu w kolejnej edycjl noszego konkursu, w ktorym mozna wygrac 1 z 20 Podworek 
NIVEA - unlkatowy i jedyny w swolm rodzoju plac zobow dla swojej okolicy. ZdajQc soble sprawE;!, 
jak bordzo w obecnych czasach nom tego "razem" brakuje, wlerzymy w szybkl powrot 
do normalnoScl 1 zOChE;!Camy Paristwa do wsp6!udzialu w tworzeniu tej akcji . 

Podworka NIVEA to akcja, w romoch ktorej wybudowallsmy juz 160 taklch m lejsc w ca/ym kraju 
i trzymamy kciukl, aby nlebawem znow siE;! no nlch spotkac! 

Podworka NIVEA pozwalajQ plelEilQnowac aktywne sPEi!dzanle czasu, a taki:e ulatwia jQ nawiQzywanle 
przyjainl. SklanlajQ do bycla razem I pozwalajQ czerpac radosc ze wspolnej zabawy, otego dzlecl 
potrzebujQ teraz bordzlej nlz kledykolwlek wczesniej. DzlE;!kl nowoczesnemu sprzE;!towl zachE;lCajQ 
zorowno dzlecl, jok I dorosiych do Integracji oraz budzQ niezliczone pomys/y no kreotywne zajE;lCia . 
No Podworkach NIVEA znajdujQ slE;! takle urzQdzenla, jak np. kublkowa Sclanka wsplnaczkowa, 
karuzela, planetarium z rozrysowanym ukladem gwlazd, roznego rodzaju gry edukacyjne oraz tak 
lubiane przez dziecl hustawki. 

Kazde z Podworek NIVEA ma wartosc az 250 000 PLN I jest jednQ z najcenniejszych nagroo, jakle mozna 
zdobyc w akc jach spolecznych w Polsce. Maze ana wyroznic Paristwa mlejscowosc lub aka liCE;!, 
zapewniajQc dzleclom oraz rodzinom nowe I ciekawe mlejsce zabaw czy spotkari. Dodatkowo 
Podworko NIVEA maze stanowic pomoc w prowadzenlu zajEilC edukacyjnych I sportowych. 

W konkursle POdworko NIVEA maze wziQc udzlol publlczno szkola podstowowo, gmlno, dam kultury 
czy oSrodek spartu I rekreacji. 

Zach~carny Panstwa do zgtoszenia swojej lokalizacji. by razern wygrac 1 z 20 Podworek "UVEA! 
szczeg6ly no www.podworko.nlvea.pl. 

zglaszenla do konkursu przyjmujemy od 15.03 do 14.05.2021 r. 

Serdecznle Paristwa zapraszamyl RAZEM NAJLEPIEJ 
Zesp6! NIVEA 


