REGULAMIN
VII Forum Klubów Młodego Odkrywcy
(zwany dalej „Regulaminem”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia VII Forum (zwanego
dalej „Forum”) Klubów Młodego Odkrywcy (zwanych dalej „KMO”), którego
organizatorem jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06 (zwane dalej
„Organizatorem”).
2. W ramach Forum odbędą się dwie sesje warsztatów (zwane dalej łącznie
„Warsztatami”, a każda osobno „Warsztatem”) składające się z następujących
modułów:
1) Warsztat dla początkujących opiekunów KMO,
2) Metoda badawcza,
3) Dydaktyka konstruktywistyczna,
4) Warsztat Konstruktorów Marzeń,
5) Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym,
6) Pokazy Naukowe,
7) ESERO,
8) Perspektywa, a praca z dziećmi,
9) Higiena pracy Opiekuna KMO,
10) Wymiany Nauczycielskie,
11) Programowanie,
12) Budowanie współpracy w zespole.
3. Forum odbędzie się w Warszawie, w budynku siedziby Organizatora, przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w dniach 16-17 listopada 2018 r.
§2
Uczestnicy Forum i warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Forum (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy osobno
„Uczestnikiem”) mogą być tylko osoby pełnoletnie, jednocześnie spełniające
wszystkie wskazane poniżej warunki:
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1) posiadające status opiekuna KMO, przy czym klub, którego dana osoba jest
opiekunem, został zarejestrowany w serwisie internetowym KMO pod adresem
www.kmo.org.pl najpóźniej do dnia 15 października 2018 r.
2) zapiszą się na Wydarzenie w serwisie internetowym www.kmo.org.pl oraz
wypełnią ankietę zgłoszeniową w okresie od 8 do 12 października 2018 do godz.
23.59,
2. W terminie do 18 października 2018 r. Organizator prześle na adres e-mail podany w
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, wiadomość o potwierdzeniu rejestracji i
zakwalifikowaniu na wybrane w zgłoszeniu Warsztaty. W terminie wskazanym w
wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest do
potwierdzenia swojego uczestnictwa w Forum poprzez przesłanie wiadomości email
na adres forumkmo@kopernik.org.pl. W przypadku braku potwierdzenia na miejsce
Uczestnika zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
3. Poprzez zarejestrowanie się na wydarzenie na portalu www.kmo.org.pl, zgodnie z
postanowieniami ust. 1 pkt. 2) powyżej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Przy określaniu chwili zgłoszenia zgodnie z ust. 1 pkt. 2 powyżej, decyduje chwila
.otrzymania potwierdzenie o zapisie przez Organizatora.
5. Udział w Forum jest bezpłatny.
6. Liczba miejsc na Forum i na poszczególnych Warsztatach jest ograniczona.
O przyjęciu na Forum decyduje fakt zakwalifikowania się na wybrany Warsztat.
O zakwalifikowaniu się na Warsztat decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora. Z zastrzeżeniem zapisów zdania poprzedniego, pierwszeństwo
w uczestnictwie w Forum będą miały następujące kategorie Uczestników:
1) uczestniczący w konferencji po raz pierwszy – 30 osób,
2) opiekunowie KMO, którzy założyli klub nie wcześniej niż 1 września 2018 roku,
– 20 osób,
3) opiekunowie KMO biorący udział w projekcie SBN – 5 osób,
4) eksperci uczestniczący w panelu „Giełda pomysłów” – 10 osób,
5) opiekunowie KMO z zagranicy – 10 osób.
7. W każdym z Warsztatów może wziąć udział nie więcej niż 25 Uczestników.
8. Uczestnicy Forum są zobowiązani do:
1) przestrzegania
zamieszczonego

Regulaminu
na

stronie

zwiedzania

Centrum

Nauki

internetowej

Organizatora

pod

Kopernik
adresem

www.kopernik.org.pl oraz dostępnego w siedzibie Organizatora,
2) stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora;
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3) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
9. Organizator informuje, że będzie prowadził rejestrację przebiegu Forum oraz utrwalał
jego przebieg techniką audiowizualną i fotograficzną.
10. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z udziału w Forum w terminie do 31
października 2018 r. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na
adres e-mail forumkmo@kopernik.org.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, lub w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie
udziału w Forum nie informując o tym fakcie Organizatora, przy rejestracjach na
kolejne wydarzenia związane z KMO organizowane przez Organizatora w okresie
jednego roku od zakończenia Forum, Uczestnik taki będzie automatycznie
rejestrowany na ostatnim miejscu listy rezerwowej na wydarzenie.
§3
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator,
którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. Dane mogą być
udostępniane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle, USA) oraz przedstawicielstwu w Polsce PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa).

2.

Warunkiem udziału w Forum jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych w zgłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust.
1 pkt. 2) Regulaminu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.

Dane przetwarzane będą dla celów organizacji Forum, w tym umieszczenia
w materiałach produkowanych na potrzeby organizacji Forum oraz ewentualnego
zwrotu kosztów, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

4.

Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 30 sierpnia 2019 r.

5.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć
lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też sprzeciwić się przetwarzaniu przez
Organizatora swoich danych. Ma także prawo do przenoszenia danych.

7.

Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do
uczestnictwa w Forum.
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9.

Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki
inspektora ochrony danych, pisząc na adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość
elektroniczną na adres e-mail: forumkmo@kopernik.org.pl.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez Uczestnika.
§4
Zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie
1. Uczestnikom zamieszkałym poza obszarem m. st. Warszawy, Organizator zapewnia:
1) 2 (dwa) noclegi przypadające, według wyboru Uczestnika, na dwa z trzech
następujących terminów: z 15 na 16; 16 na 17 lub 17 na 18 listopada 2018r.;
2) zwrot uzasadnionych kosztów podróży do kwoty 100,00 zł zł (słownie: sto złotych).
2. Zwrot uzasadnionych kosztów podróży, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) powyżej,
będzie możliwy pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora następujących
dokumentów:
1) wniosku o zwrot kosztów udostępnionego przez Organizatora na stronie
www.kmo.org.pl,
2) dla Uczestników korzystających z własnych pojazdów – ewidencji przebiegu
pojazdu;
3) dla Uczestników korzystających ze środków transportu publicznego – oryginałów
biletów. Dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej powinny zostać dostarczone do
siedziby Organizatora do 30 listopada 2018 roku i być kompletne i prawidłowo
uzupełnione.
3. Zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, nastąpi do
dnia 31 grudnia 2018 r., w drodze przelewu na numer rachunku bankowego wskazany
przez Uczestnika. Za dzień dokonanego zwrotu kosztów podróży przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

www.kmo.org.pl

oraz

www.kopernik.org.pl, a także w siedzibie Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi
przyczynami

niezależnymi

od

Organizatora,

za

uprzednim

powiadomieniem

Uczestników.
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3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
4. Wszelkie spory związane z Forum będą rozstrzygane przez sąd właściwy w myśl
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
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