


Celem Konkursu jest nagradzanie najlepszych na rynku produktów dla dzieci w wieku do 15 lat, a także
miejsc i portali internetowych przyjaznych dzieciom.

Konkurs ma pomagać rodzicom i opiekunom w wyborze zabawek książek, miejsc i usług, które mają
pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i wrażliwość estetyczną dziecka.

Od lat niezmiennie przyświeca nam przede wszystkim jedna idea – chcemy tworzyć Świat przyjazny
dziecku!

Już od 17 lat oglądamy, testujemy i oceniamy tysiące produktów: zabawek, książek, gier, usług, inicjatyw i 
miejsc, które pomagają nam tworzyć Świat przyjazny dziecku.

Firmy zyskują prawo do używania cennego logo KOPD i Konkursu, a także szeregu korzyści związanych 
z przyznaniem nagrody. Szczegóły opisane w regulaminie ( strona 6 i 7). 



W skład Kapituły wchodzą znani i lubiani 
eksperci:

 Artur Barciś – aktor, reżyser,

 Małgorzata Janina Berwid – dziennikarka i animatorka kultury, autorka tekstów piosenek dla dzieci, 

opowiadań i scenariuszy mini-teatralnych,

 Dorota Karbowska-Zawadzka - Dyrektor Marketingu Barlinek S.A.. Odpowiada za strategię marketingową 

marki na rynkach europejskich oraz w Rosji, Rumuni i Ukrainie, zarządzając podległymi tam strukturami 

marketingowymi. Miłośniczka drewna, pięknych form i kreatywnych rozwiązań. Entuzjastka ekologii, 

uwielbia wszystko co bliskie naturze. Ceni pozytywne nastawienie i chęć nieustannego stawiania sobie 

nowych wyzwań,

 Mirosława Kątna – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD,



 Magdalena Łazarkiewicz – reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzystka

 Justyna Marszałkowska-Jakubik – współpracuje z dwiema uczelniami, Wyższą Szkołą 

Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą Inżynierii i 

Zdrowia, gdzie uczy Dietetyki,

 Dorota Mazurek Dyrektor Wydawnictwa UNIT, Dyrektor Redakcji magazynu Świat 
Zabawek, oraz pomysłodawczyni Dziecka w Warszawie - największego, stołecznego portalu 
internetowego,

 Anna Oka - dziennikarka i redaktorka, autorka bloga Zabawkator, 



 Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii. Pracownik naukowy. Współpracuje jako społeczny doradca z 
Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka,

 Magdalena Stachowiak - Alexandrowicz – pedagog specjalny, Szef działu PR i Pozyskiwania Środków KOPD,

 Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna. Autorka książek dla dzieci, a także scenariuszy 
spektakli teatralnych,

 Profesor  Mieczysław Wasilewski – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych,

 Anna Wakulak – wydawca i redaktor naczelna profesjonalnego magazynu branżowego

„Rynek Zabawek. Z branżą zabawkarską związana blisko osiemnaście lat, 

 Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, Superniania.



Kalendarz XVII edycji
2018/2019 

 Lipiec/ grudzień 2018 – zgłoszenia produktów/miejsc/inicjatyw/portali

 Styczeń 2019 – ocena zgłoszeń przez Kapitułę

 Marzec - Kwiecień 2019 ogłoszenie wyników XVI edycji 

 Maj-czerwiec 2018 – uroczysta Gala wręczenia nagród



Patroni honorowi

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska 

oraz

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak



Partnerzy i patroni 



Wsparcie promocyjne:

Trwają jeszcze rozmowy z telewizjami oraz portalami. 

Rozpoczynamy współpracę także z 

Grupą ZPR MEDIA, 

Warszawskimi Targami 

Książi i Allegro.



Wsparcie finansowe zapewniają:



Kontakt

Magdalena Stachowiak - Alexandrowicz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Szef działu PR i Pozyskiwania Środków 

m.stachowiak@kopd.pl 


