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FAQ 
najczęściej zadawane pytania 

 

 

1. Czy ja też muszę podać dane do faktury jak płacę za Maraton prywatnie? 

- Tak, każdy uczestnik musi podać dane do faktury, jest ona potwierdzeniem zapłaty. 

 

2. Jakie dane trzeba podać do faktury imiennej? 

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod i miasto. 

 

3. Jakie dane są potrzebne do faktury dla szkoły lub przedszkola? 

- Jeśli są to placówki państwowe, należy podać dwa rodzaje danych: 

NABYWCA: np. urząd miasta, gminy, adres, NIP. 

ODBIORCA: np. Samorządowe Przedszkole nr…, adres, kod i miasto. 

 

- Jeśli są to placówki publiczne: nazwa placówki, adres, kod, miasto i NIP. 

 

4. Czy mogę prosić o fakturę z terminem płatności? 

- Tak, w tym celu należy skontaktować się z naszym biurem telefonicznie lub e-mailowo. 

 

5. Czy na Maraton mogę zabrać swoje dzieci? 

- Maraton to szkolenie dla nauczycieli, bardzo intensywne, szybkie (jak sama nazwa 

wskazuje) i wyczerpujące (trwa cały dzień). Miejsca siedzące, pakiety, obiady itp. są 

wyliczone na liczbę uczestników, dlatego prosimy aby Państwa dzieci pozostały w tym 

dniu w domu. 

 

6. Dlaczego muszę zabierać obuwie na zmianę? 

- Maraton to szkolenie z dużą ilością ruchu, wygodne i stabilne  obuwie, zapewni 

uczestnikom bezpieczeństwo i komfort udziału. Na Maraton prosimy nie zabierać: 

pantofli otwartych, japonek, szpilek, kaloszy, butów górskich, kozaków ani butów na 

obcasie!!! Mile widziane adidasy, tenisówki, baleriny, baletki. 

 

7. Czy przyda mi się na Maratonie dodatkowe ubranie? 

- Tak, warto zabrać podkoszulek i dodatkowe getry lub krótkie spodenki. 

 

8. Czy przebranie na Maraton jest obowiązkowe? 

- Nie. Ale mile widziane . Z roku na rok coraz więcej osób przygotowuje sobie 

kostiumy na to wydarzenie aby nie czuć się skrępowanym, warto pomyśleć chociaż o 

drobnych ozdobach na głowę lub rękę. 
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9. Czy na Maraton muszę zabrać klej i nożyczki? 

- Nie, na Maratonie absolutnie wszystko co jest potrzebne do prowadzenia zajęć, 

zapewnia organizator projektu. 

 

10. Jaki jest harmonogram Maratonu? 

- Maraton rozpoczyna się o godz. 9:00 (rejestracja uczestników trwa od godz. 8:00), a 

kończy o godz. 19:00. Podczas Maratonu przewidziane są dwie przerwy kawowe i jedna 

obiadowa. 

 

11. Czy mogę  zapisać się na Maraton dzień przed nim? 

- Nie. Wszystkie organizacyjne sprawy są rozpatrywane na 14 dni przed Maratonem. 

 

12. Czy mogę zamówić posiłek wegański lub bezglutenowy? 

- Tak jest taka możliwość, należ zgłosić taką prośbę telefonicznie na 14 dni przed 

Maratonem. 

 

13. Czy dostaniemy jakiś opis? Płytę z muzyką i zaświadczenie? 

- Tak, każdy uczestnik otrzymuje pakiet edukacyjny, płytę z muzyką w wersjach 

wokalnych i instrumentalnych oraz zaświadczenie. 

 

14. Czy będzie można kupić jeszcze inne płyty i książki? 

- Tak, na Maratonie zawsze są targi edukacyjne. 

 

15. Czy program Maratonu jest dla dzieci ze szkół  i dzieci niepełnosprawnych? 

- Tak, treści Maratonu są uniwersalne dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Z naszych programów korzystają również  nauczyciele pracujący z 

dziećmi w placówkach integracyjnych, oczywiście dostosowując materiały do możliwości 

uczniów. 

 

16. Czy mogę nagrywać filmiki na telefonie na swój użytek? 

- Nie, organizator nie wyraża zgody na filmowanie podczas Maratonu. Można 

wykonywać zdjęcia pamiątkowe. 

 

17. Czy muszę brać udział we wszystkich aktywnościach jeśli źle się poczuje lub 

jestem w ciąży? 

- Nie. Każdy uczestnik decyduje o swoim stanie zdrowia i jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W razie złego samopoczucia natychmiastowo 

zgłasza taką informację organizatorowi. 

 

18. Czy mogę wyjść wcześniej bo mam pociąg? 

- Raczej prosimy o pozostanie do końca. Dopiero na finale Maratonu wręczane są 

dyplomy, płyty z muzyką, upominki i nagrody od sponsorów. Zakończenie Maratonu jest 

też formą podsumowania dnia pełnego wrażeń. 
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19. Koleżanka była rok wcześniej i polecała. Co jest takiego wyjątkowego w tym 

Maratonie? 

- Maraton Artystyczny to innowacyjna forma warsztatów. Oprócz bogatej i przepełnionej 

pomysłami oferty edukacyjnej, niesie ze sobą zastrzyk energii i zapału do dalszej pracy z 

dziećmi. 

 

Wspólne świętowanie nauczycieli z całego kraju, daje poczucie wspólnoty i spełniania 

misji jaką jest „KOLOROWANIE POLSKIEJ EDUKACJI”. Po Maratonie każdy 

uczestnik jest zmęczony intensywnym wysiłkiem, ale także uskrzydlony . 


