Regulamin Akademii Centrum Nauki Kopernik 2014
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy

regulamin

(zwany

dalej

„Regulaminem”)

określa

zasady

udziału

w warsztatach pt.: Akademia Centrum Nauki Kopernik (zwanych dalej „Akademią
CNK”).
2. Organizatorem Akademii CNK jest Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa (NIP: 701-002-51-69, REGON: 140603313),
(zwane dalej „CNK”).
3. Celem Akademii CNK jest wymiana doświadczeń pomiędzy rosyjskimi muzeami
a zespołem CNK, a także przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu
prowadzenia działalności programowej w muzeum lub centrum nauki.
§2
Uczestnicy
1. Osoby zainteresowane udziałem w Akademii CNK muszą spełniać następujące
wymogi:
a. pracować w instytucji zajmującej się komunikacją naukową (muzeum, centrum
nauki, uczelnia wyższa) lub być członkiem grupy roboczej pracującej nad
powołaniem takiej instytucji,
b. pełnić w tej instytucji/grupie roboczej funkcję kierowniczą, co zapewni
możliwość zastosowania wiedzy zdobytej podczas Akademii CNK w bieżącej
działalności.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyjmowane są na szkolenie w Akademii
CNK na podstawie indywidualnych zgłoszeń przesłanych na adres koordynatora
Akademii CNK: robert.szczesny@kopernik.org.pl.
3. O przyjęciu do Akademii CNK decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane
do udziału w Akademii CNK nazywane są dalej „Uczestnikami”.
4. Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia do CNK na adres e-mail wskazany w pkt
2 swoich danych w zakresie niezbędnym dla przygotowanie przez CNK zaproszeń
koniecznych do uzyskania przez nich wizy wjazdowej do Polski.
5. CNK przewiduje, że w Akademii CNK weźmie udział maksymalnie 20 osób.
6. Udział w Akademii CNK jest płatny i wynosi 2 000 zł brutto (słownie złotych brutto:
dwa tysiące, 00/100) za osobę. Opłata uiszczana jest jednorazowo w dniu
rozpoczęcia Akademii CNK w kasie CNK. Uczestnik może wnioskować o zwolnienie
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go z opłaty za udział w Akademii CNK. Każdorazowo decyzję o zwolnieniu z opłaty
podejmuje Dyrektor CNK. Kryterium umożliwiającym zwolnienie uczestnika z opłaty
może być spełnienie jednego z poniższych warunków:
1) długotrwała współpraca partnerska z Centrum Nauki Kopernik,
2) udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
w charakterze samodzielnej instytucji prezentującej własny program,
3) inne szczególne względy humanitarne – uczestnik pochodzi z terenów
pokonfliktowych lub działa na rzecz grup i społeczności w szczególnie trudnej
sytuacji.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akademii CNK w trakcie jej trwania
opłata, o której mowa w pkt. 5 powyżej nie podlega zwrotowi.
8. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży i pobytu w Warszawie
związane z uczestnictwem w Akademii CNK.
§3
Przebieg Akademii CNK
1. Centrum Nauki Kopernik zapewnia Uczestnikom tygodniowy program edukacyjny
w dniach 29 maja – 6 czerwca 2014 roku, obejmujący w szczególności: udział
w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty z zakresu
pracy z dziećmi, pracy animatorskiej i projektowania wystaw interaktywnych oraz
współpracy ze szkołami i środowiskiem nauczycielskim.
2. CNK zapewnia na czas trwania Akademii CNK sale szkoleniowe wraz z niezbędnym
wyposażeniem (komputer, rzutnik), materiały informacyjne oraz szkoleniowe, a także
możliwość zapoznania się z przestrzenią budynku CNK (ekspozycja, warsztaty,
laboratoria).
3. Wszystkie

zajęcia

prowadzone

są

przez

ekspertów-pracowników

CNK,

specjalizujących się w dziedzinach, stanowiących temat danej sesji szkoleniowej.
Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim lub polskim z tłumaczeniem na język
rosyjski.
4. W czasie trwania szkoleń CNK zapewnia dwie przerwy kawowe dziennie oraz napoje,
natomiast pozostałe koszty wyżywienia ponoszą Uczestnicy.
5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu zwiedzania CNK oraz
wszelkich polityk i regulaminów bezpieczeństwa udostępnionych im przez CNK
w formie pisemnej w dniu rozpoczęcia Akademii CNK.
6. Udział w Akademii CNK jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
utrwalenie wizerunku Uczestnika i jego późniejsze wykorzystywanie w związku
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z promocją Akademii CNK oraz działalności statutowej CNK, w tym w utworach
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie

i

zwielokrotnianie

na

jakimkolwiek

nośniku

niezależnie

od

technologii, standardu, systemu i formatu;
2) wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na
których dany utwór został utrwalony;
3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci
Internet;
5) podjęcie lub zlecenie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby
egzemplarzy zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu;
6) opracowanie, wykorzystanie w innym utworze.
Prawo wykorzystywania wizerunku, udzielone w zakresie wskazanym powyżej, jest
nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
7. CNK zobowiązuje się wystawić Uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział
w Akademii CNK. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich
warsztatach i spotkaniach jakie zostaną przeprowadzone w ramach Akademii CNK.
§4
Postanowienia końcowe
1. Udział w Akademii oznacza akceptację przez Uczestnika zasad zawartych
w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akademii CNK będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://www.kopernik.org.pl.
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