Regulamin wydarzenia pod nazwą
„Kosmos w Szkole 2017” (zwany dalej „Regulaminem”)
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia wydarzenia pod nazwą „Kosmos
w Szkole 2017” (zwanego dalej „Wydarzeniem”), 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.

Projekt ESERO tj. European Space Education Resource Office (dalej „Projekt”) realizowany jest
przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z Centrum Nauki Kopernik i polskim
środowiskiem osób zajmujących się tematyką związaną z kosmosem. Projekt skierowany jest
głównie dla nauczycieli, a jego celem jest ułatwienie nauczania przedmiotów ścisłych i
przyrodniczych z zastosowaniem tematyki i danych związanych z kosmosem.

3.

Na Wydarzenie złożą się warsztaty i dyskusje o tematyce związanej z Projektem. Harmonogram
Wydarzenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.

Celem Wydarzenia jest:
1)

wzmacnianie

i

rozwijanie

kompetencji

nauczycieli

i

edukatorów

w

zakresie

wykorzystania w edukacji tematyki związanej z kosmosem,
2)

promocja programu Projektu i Europejskiej Agencji Kosmicznej,

3)

przedstawienie oferty wsparcia dla nauczycieli

przy pomocy różnych metod

i zasobów edukacyjnych,
4)

tworzenie środowiska nauczycieli i edukatorów biorących udział w Projekcie tj.
społeczności zaangażowanej we wprowadzenie do edukacji zagadnień związanych z
kosmosem,

5.

5)

prezentacja i dyskusja na temat kierunków rozwoju Projektu,

6)

budowanie platformy bezpośrednich kontaktów z uczestnikami Projektu.

Wydarzenie

odbędzie

się

w

Warszawie,

w

budynku

siedziby

Organizatora

przy

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w dniu 21 października 2017 r.
§2
Uczestnicy Wydarzenia i warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikami

Wydarzenia

(zwanymi

dalej

łącznie

„Uczestnikami”,

a

każdy

osobno

„Uczestnikiem”) mogą być tylko osoby pełnoletnie, które:
1)

są nauczycielami szkół dowolnego szczebla lub edukatorami; przez edukatorów
rozumie się osoby zajmujące się pracą dydaktyczną lub wychowawczą w ramach
edukacji formalnej lub nieformalnej,
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2)

prawidłowo wypełnią i zapiszą formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
internetowej

www.esero.kopernik.org.pl

(dalej

„Formularz”)

najpóźniej

do

dnia

15 października 2017 r. do godz. 23.59; przy określaniu chwili zgłoszenia decyduje
chwila ukończenia zapisu Formularza w systemie teleinformatycznym Organizatora.
2.

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

3.

W Wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 100 Uczestników. O zakwalifikowaniu do
udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

4.

Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do:
1)

przestrzegania

Regulaminu

zamieszczonego

na

stronie

zwiedzania

Centrum

Nauki

internetowej

Organizatora

Kopernik

pod

adresem

www.kopernik.org.pl/odwiedz-nas/ oraz dostępnego w siedzibie Organizatora,
2)

przestrzegania Regulaminu Planetarium Niebo Kopernika zamieszczonego na stronie
www.kopernik.org.pl oraz dostępnego w siedzibie Organizatora,

3)

stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wyznaczonych przez niego
osób,

4)

zachowywania

się

w

sposób

niezagrażający

bezpieczeństwu

innych

osób,

a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
§3
Dane osobowe
1.

Poprzez zapisanie wypełnionego Formularza, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora

jego

danych

osobowych

zgodnie

z

ustawą

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922 z poźń. zm.)
w zakresie udostępnionym przez Uczestnika w Formularzu, wyłącznie dla celów organizacji
Wydarzenia, w tym rezerwacji noclegów oraz zwrotu kosztów podróży oraz umieszczenia w
materiałach produkowanych na potrzeby organizacji Wydarzenia.
2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie
wskazanym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu.

3.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, do ich poprawienia oraz
żądania ich usunięcia.

4.

Administratorem danych osobowych jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa
zostały wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez
Uczestnika.
§4
Zwrot kosztów zakwaterowania i podróży

1.

Uczestnikom zamieszkałym poza Warszawą, Organizator zapewnia:
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1)

nocleg w Warszawie w nocy z 20 na 21 października 2017 r., przy czym nocleg
przysługuje jedynie Uczestnikom zamieszkałym w odległości większej niż 50 km od
Warszawy (liczone od centrum miasta);

2)

zwrot uzasadnionych kosztów podróży do kwoty 150,00 zł (słownie złotych: sto
pięćdziesiąt, 00/100) za przejazd pociągiem drugiej klasy lub komunikacją autobusową,
przy

czym

zakupu

biletów

dokonuje

Uczestnik;

zwrot

nastąpi

z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania CNK o takiej potrzebie w formularzu
zgłoszeniowym i uzyskania potwierdzenia ze strony CNK.
2.

Zwrot kosztów podróży będzie możliwy pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora
najpóźniej do dnia 21 listopada 2017 r. biletów potwierdzających poniesione koszty. Zwrot
odbędzie się na numer rachunku bankowego podany przez Uczestnika w trakcie Wydarzenia.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów podróży w kwocie wyższej niż wskazana
w pkt 1 ppkt 2) powyżej, przy czym warunkiem uzyskania zwrotu wyższej kwoty jest doręczenie
przez Uczestnika do siedziby Organizatora potwierdzenia dokumentującego poniesione koszty
wraz z pisemnym uzasadnieniem, w terminie do dnia 21 listopada 2017 r. Decyzję o zwrocie
kosztów podróży w kwocie wyższej niż podana w pkt 1 ppkt 2) Organizator podejmie według
własnego uznania.

4.

Zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, nastąpi
do dnia 31 grudnia 2017 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.

Organizator zapewnia 80 miejsc noclegowych. W przypadku większej liczby zgłoszeń,
o przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator poinformuje Uczestników o
przyznaniu miejsca noclegowego nie później niż na 4 dni przed Wydarzeniem.
§5
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.esero.kopernik.org.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

2.

Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi
przyczynami niezależnymi od Organizatora, za uprzednim powiadomieniem Uczestników.

3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.

Wszelkie spory związane z Wydarzeniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy w myśl
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia pod nazwą „Kosmos w Szkole 2017”

Harmonogram Wydarzenia
Zajęcia

rozpoczęcie

zakończenie

08:15

08:45

rejestracja Uczestników

08:15

09:15

przywitanie Uczestników

09:15

10:15

Wykład otwarcia

10:15

10:30

Przerwa kawowa

10:30

12:30

Warsztaty tematyczne- część I

12:30

12:45

Przerwa kawowa

12:45

14:30

Warsztaty tematyczne- część II

14:30

15:30

Obiad

15:30

16:00

„Minutki”

16:30

17:15

Pokaz w Planetarium

17:15

17:30

Zakończenie wydarzenia

Organizator zastrzega, że harmonogram wydarzenia może ulec zmianie.

Strona 4 z 4

