REGULAMIN UCZESTNICTWA W
WARSZTATACH KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY
DALEJ „REGULAMIN”

§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach pod nazwą
„Warsztaty Klubu Młodego Odkrywcy” (dalej zwanych „Warsztatami”) szczegółowo
określonych
w § 2 Regulaminu.

2.

Organizatorem Warsztatów jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy

00-390)

przy

ul.

Wybrzeże

Kościuszkowskie

20

(dalej

zwane

„Organizatorem”).
3.

Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby spełniające kryteria określone w § 2 oraz
zakwalifikowane do udziału w Warsztatach zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”).

§2
Opis Warsztatów
1.

Uczestnikami Warsztatów mogą być jedynie osoby pełnoletnie, zainteresowane
założeniem Klubu Młodego Odkrywcy lub opiekunowie istniejących klubów.

2.

Celem Warsztatów jest zapoznanie Uczestników z ideą i metodyką prowadzenia zajęć
w Klubach Młodego Odkrywcy.

3.

W jednych Warsztatach może wziąć udział nie więcej niż 20 Uczestników.

4.

Każdy z Warsztatów będzie trwać ok. 6 godzin zegarowych.

5.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

6.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na Warsztaty ani kosztów
powrotu.

7.

Niezależnie od zapisów pkt. 6 powyżej, Organizator zastrzega możliwość pokrycia
kosztów noclegu oraz kosztów dojazdu i powrotu na wybrane przez Organizatora
Warsztaty. Informacja o ewentualnym pokryciu kosztów, o których mowa w zdaniu
poprzednim będzie każdorazowo podawana przez Organizatora w informacji, o której
mowa w § 4 pkt. 1 zd. drugie.

8.

Udział w Warsztatach nie upoważnia Uczestników do wstępu na wystawy stałe i
czasowe

Organizatora,

korzystania

z

innych

elementów

oferty

programowej

Organizatora oraz udziału w seansach Planetarium Niebo Kopernika.
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§4
Zgłoszenia na Warsztaty
1.

Aktualny harmonogram Warsztatów dostępny jest na stronie www.kmo.org.pl.
O terminach przyjmowania zgłoszeń na kolejne Warsztaty Organizator będzie
informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w zdaniu
poprzednim na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji każdego z
Warsztatów.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 6, warunkiem udziału w Warsztatach jest prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej
www.kmo.org.pl w terminie podanym na w/w stronie lub przesłanie wypełnionego
formularza elektronicznego na adres kmo@kopernik.org.pl.

3.

Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego zapisów.

4.

Momentem

otrzymania

przez

Organizatora

zgłoszenia

jest

moment

zapisu

wypełnionego Formularza w systemie informatycznym Organizatora. Organizator
potwierdzi fakt zakwalifikowania się na Warsztaty poprzez przesłanie stosownej
wiadomości na adres e-mail podany w Formularzu.
5.

Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe
podczas transmisji danych, jak również za uszkodzenia programów i urządzeń
przeznaczonych do przesyłania danych.

6.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach
decyduje kolejność zgłoszeń.
§5
Dane osobowe Uczestników

1.

Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie
i przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez Organizatora.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator.

3.

Dane zgłaszających zawarte na Formularzach będą wykorzystywane wyłącznie w celu
organizacji Warsztatów. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.). Dane osobowe będą zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże
podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału
w Warsztatach. Każdy zgłaszający/Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych
i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez Uczestnika.
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§6
Obowiązki Uczestnika
1.

Uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia obecności na Warsztatach na liście
obecności otrzymanej od Organizatora.

2.

Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku lub wypowiedzi Uczestników w związku z Warsztatami oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku
z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty lub działalność Organizatora.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

3.

Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania się w trakcie Warsztatów w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania
przepisów BHP.

4.

Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora
lub wskazanych przez niego osób.
§7
Obowiązki Organizatora

1.

Organizator przeprowadzi Warsztaty zgodnie z programem dostępnym na stronie
internetowej www.kmo.org.pl.

2.

Organizator zapewni Uczestnikom sprzęt i inne materiały niezbędne do uczestniczenia
w Warsztatach.

3.

Organizator wyda Uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w Warsztatach.
Warunkiem wydania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym czasie trwania jednego
Warsztatu.

4.

Organizator zapewni trenerów, którzy poprowadzą Warsztaty oraz salę w siedzibie
Organizatora, w której zostaną przeprowadzone Warsztaty.

5.

Organizator zapewni Uczestnikom obiad w czasie przerwy w Warsztatach.

§8
Postanowienia końcowe
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za
odwołanie lub skrócenie Warsztatów spowodowane działaniem siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki
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atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, nieprzewidziany wpływ osób trzecich.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach.

3.

Regulamin jest dostępny na stronie www.kmo.org.pl.
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