REGULAMIN UCZESTNICTWA W
WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO ,,INNOGY POWER BOX”
DALEJ „REGULAMIN”

§1
Słownik pojęć
1.

Organizator – Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy 00-390).

2.

Strona Internetowa – witryna http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/.

3.

Uczestnik – osoba fizyczna zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie do udziału w Warsztatach, bezpośrednio korzystająca z Warsztatów
oraz spełniająca kryteria określone w § 2 pkt 6 Regulaminu.

4.

Warsztaty – warsztaty z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego pod nazwą „innogy
Power Box”, szczegółowo opisane w § 2 Regulaminu.

5.

Zestaw Edukacyjny – stworzony przez Organizatora i innogy Polska S.A. autorski
zestaw edukacyjny zachęcający do samodzielnego eksperymentowania.
§2
Opis Warsztatów

1.

Warsztaty będą realizowane w okresie od października do listopada 2017 r.

2.

Organizator przewiduje przeprowadzenie pięciu Warsztatów. Warsztaty zostaną
przeprowadzone w siedzibie Organizatora.

3.

Celem Warsztatów jest podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie
aktywnych metod pracy z uczniem poprzez wykorzystanie w procesie edukacji
Zestawu Edukacyjnego zachęcającego do samodzielnego eksperymentowania.

4.

Każdy Warsztat będzie trwać 5 godzin zegarowych bez doliczonych przerw.

5.

Podczas

Warsztatów

uczestnicy

przeprowadzą

zróżnicowane

eksperymenty

z wykorzystaniem Zestawu Edukacyjnego zawierającego karty doświadczeń oraz
przyrządy pozwalające na przeprowadzenie doświadczeń.
6.

Uczestnikami Warsztatów mogą być nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i
ścisłych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski. Organizator
zaleca uczestnictwo

dwóch nauczycieli (dopuszcza

się maksymalnie trzech)

zatrudnionych w tej samej szkole (rekomendowany udział w dwóch różnych
terminach).
7.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na
Warsztaty ani kosztów powrotu.
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§3
Rekrutacja
1.

Do

każdego

Warsztatu

prowadzona

będzie

oddzielna

rekrutacja.

Aktualny

harmonogram Warsztatów dostępny jest na Stronie Internetowej. O terminach
rekrutacji na kolejne Warsztaty Organizator będzie informować na bieżąco za
pośrednictwem Strony Internetowej na co najmniej 10 dni roboczych przed
rozpoczęciem realizacji każdego z Warsztatów.
2.

Z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 9 poniżej, warunkiem udziału w Warsztatach jest
prawidłowe

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego

(dalej

„Formularz”)

zamieszczonego na Stronie Internetowej w terminie wyznaczonym w informacji
zamieszczonej na w/w stronie.
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, co zostanie
potwierdzone stosownym komunikatem wygenerowanym przez system.
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 na Warsztatach, decyduje kolejność zgłoszeń.
O zarezerwowaniu miejsca na Warsztatach Uczestnik zostanie poinformowany
oddzielnym e-mailem wysłanym na adres podany w Formularzu.

7.

W sytuacji, gdy ilość zgłoszeń będzie większa niż pula miejsc przewidzianych na
Warsztaty, zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą
kwalifikowane do udziału w Warsztatach tylko w przypadku rezygnacji osób z listy
podstawowej. O przeniesieniu z listy rezerwowej na listę podstawową Organizator
powiadomi wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w Formularzu nie później niż
na 3 dni przed datą rozpoczęcia danej edycji Warsztatów.

8.

W przypadku, gdy w terminie określonym w pkt. 2 powyżej nie zostanie wyczerpana
pula miejsc na Warsztaty, Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu
rejestracji na Warsztaty. Informacja o przedłużeniu terminu rejestracji zostanie podana
na Stronie internetowej.

9.

W rekrutacji do udziału w Warsztatach nie mogą brać udziału osoby, które brały udział
we

wcześniejszych

warsztatach

z

wykorzystaniem

zestawu

Power

Box

organizowanych przez Organizatora.
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§4
Dane osobowe Uczestników
1.

Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie
i przetwarzanie zawartych tam danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik.

2.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą
w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

3.

Dane zgłaszających zawarte w Formularzach będą wykorzystywane wyłącznie w celu
rekrutacji na Warsztaty, a w przypadku przejścia pomyślnie procesu rekrutacji –
również dla celów przeprowadzenia Warsztatów. Dane osobowe będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922 j.t) Dane osobowe są 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.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją
Warsztatów oraz celów sprawozdawczości Organizatora. Ponadto dane adresowe
szkoły zostaną wykorzystane w celu przesłania do szkoły dwóch Zestawów
Edukacyjnych.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez Uczestnika.
§5
Obowiązki Uczestnika

1.

Uczestnik jest zobowiązany do udziału w Warsztatach w pełnym wymiarze godzin
przewidzianym w programie Warsztatów dostępnym na Stronie Internetowej.

2.

Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia obecności na Warsztatach na liście
obecności otrzymanej od Organizatora.

3.

Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia bezpośrednio po Warsztatach ankiety
otrzymanej od Organizatora i/lub udziału w wywiadzie ewaluacyjnym rejestrowanym za
pomocą dyktafonu lub badaniu fokusowym.

4.

Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z Zestawów Edukacyjnych dostarczonych
do szkół, w których są zatrudnieni zgodnie z § 6 pkt 6, w pracy z uczniami.
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5.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas
Warsztatów

w

materiałach

promocyjnych

i

informacyjnych

Organizatora,

w szczególności dotyczących Warsztatów.
6.

Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku

lub

wypowiedzi

Uczestnika

w

związku

z

Warsztatami

oraz

na

transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku
z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty lub działalność Organizatora w
takich kanałach jak strona internetowa, media społecznościowe, materiały drukowane.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
7.

Uczestnicy

są

zobowiązani

do

zachowania

się

w

sposób

niezagrażający

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
8.

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

9.

Uczestnicy oświadczają także, że efekt realizacji przez nich Warsztatów nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, nie
będzie naruszać dobrego imienia Organizatora, jak i dobrych obyczajów.
§6
Obowiązki Organizatora

1.

Organizator przeprowadzi Warsztaty zgodnie z programem dostępnym na Stronie
Internetowej.

2.

Organizator zapewni Uczestnikom catering w postaci obiadu oraz poczęstunku
podczas przerw kawowych.

3.

Organizator zapewni trenerów, którzy przeprowadzą Warsztaty.

4.

Organizator

zapewni

Uczestnikom

materiały

szkoleniowe

niezbędne

do

przeprowadzenia Warsztatów.
5.

Organizator wyda Uczestnikom zaświadczenia ukończenia Warsztatów. Warunkiem
wydania zaświadczenia jest uczestnictwo w 100% zajęć dydaktycznych odbywających
się w ramach jednego Warsztatu.

6.

Organizator zobowiązuje się dostarczyć do szkół, w których zatrudnieni są Uczestnicy
po 3 (trzy) zestawy edukacyjne innogy Power Box w ciągu trzech tygodni od dnia
Warsztatów.
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§7
Postanowienia końcowe
1.

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

2.

Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach; każda zmiana
wymaga każdorazowo ogłoszenia jej w trybie przewidzianym dla publikacji Regulaminu
zgodnie z ust. 2 powyżej.

................…………………………………………………….
(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik)
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