
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2020 

Regulamin udziału w kursie  
„Domowe Laboratorium Naukowe”  

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału w Kursie on-line „Domowe Laboratorium Naukowe” (dalej 
„Kurs”). Kurs obejmuje cykl  7 (siedmiu) zajęć tematycznych (dalej „Zajęcia”), prowadzonych za 
pośrednictwem platformy Google Classroom (dalej „Platforma”). Tematem Zajęć będzie 
samodzielne projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów w swoim domu przy 
wykorzystaniu łatwo dostępnych materiałów. Poszczególne Zajęcia zostaną udostępnione na 
Platformie. Informacje dotyczące terminów Zajęć, czasu ich trwania i wysokości opłaty za udział 
w Kursie będą dostępne na stronie h"ps://www.kopernik.org.pl/oferta-online/domowe-

laboratorium. 

2. Organizatorem Kursu 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 (dalej „Organizator” lub 
„CNK”).  

3. Udział w Zajęciach jest odpłatny; Ilość miejsc na Zajęciach jest ograniczona; Osoby, które nie 
dostały się na Zajęcia zostaną umieszczone na liście rezerwowej i powiadamiane o możliwości 
wzięcia udziału w Zajęciach w miarę zwalniania się miejsc. W przypadku gdy żadne miejsce się 
nie zwolni, Organizator przekaże im informację o kolejnej edycji Kursu. 

4. Zajęcia dedykowane są w szczególności dla dzieci w wieku 9-13 lat, wraz z opiekunami. 
Uczestnikiem Zajęć jest osoba pełnoletnia pod nadzorem której niepełnoletni bierze udział w 
Kursie (dalej łącznie „Uczestnicy”, a pojedynczo „Uczestnik”).  

5. Organizator nie zapewnia materiałów potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentów 
prezentowanych podczas Zajęć. 

6. Przebieg Zajęć będzie utrwalany przez Organizatora. Akceptując Regulamin Uczestnik 
nieodpłatnie udziela Organizatorowi zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Zajęć poprzez umieszczenie 
nagrania zawierającego ten wizerunek na Platformie, z dostępem do niego przewidzianym 
wyłącznie dla Organizatora i dla pozostałych Uczestników Kursu. Organizator uzyskuje prawo do 
korzystania z utrwalenia wizerunku w zakresie wskazanym powyżej z chwilą jego utrwalenia. 

§ 2 
Zasady udziału w Kursie 

1. Warunkiem udziału w Kursie jest uprzednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie h"ps://www.kopernik.org.pl/oferta-online/domowe-laboratorium (dalej 

„Formularz”) oraz dokonanie opłaty za Kurs. 
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2. Dostęp do Kursu jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do czego niezbędne jest 
posiadanie konta obsługiwanego przez Google (np. bezpłatne osobiste konto pocztowe Gmail).  
Korzystanie z Zajęć możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu Platformy. 
Korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu Platformy, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania  

3. Uczestnik Kursu zobowiązuje się posiadać dostęp do Internetu oraz sprawny sprzęt (komputer, 
tablet lub inne odpowiednie urządzenie) umożliwiający mu wyświetlenie zawartości Kursu i udział 
w Zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia zwrotu opłaty za Kurs w 
przypadku braku możliwości udziału w części lub całości Zajęć, spowodowanej brakami 
technicznymi w sprzęcie lub problemami w dostępie do Internetu występującymi po stronie 
Uczestnika.  

4. Po dokonaniu opłaty za Kurs Uczestnik otrzyma link dostępu do Kursu, który zostanie przesłany 
na adres e-mail wskazany w Formularzu. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres 
email. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy: 
info@kopernik.org.pl 

5. W ramach Zajęć będą udostępniane  przez Organizatora nagrania wideo, obrazy, teksty (dalej 
„Materiały CNK”).  

6. Uczestnicy Zajęć mogą udostępniać nagrania wideo lub zdjęcia swoich prac powstałych w wyniku 
udziału w Kursie (dalej „Materiały Uczestników”). 

7. Zarówno Materiały CNK, jak i Materiały Uczestników będą udostępniane publicznie w grupie 
wszystkich Uczestników (na Platformie), na zasadach licencji Creative Commons przy uznaniu 
autorstwa oraz z możliwością dalszego korzystania na tych samych warunkach (CC-BY-3.0 PL).  

8. Zabronione jest udostępnianie na Platformie Materiałów niezwiązanych z udziałem Uczestnika w 
Kursie, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zawierających treści niezgodne z 
dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego (zabronione jest udostępnianie Materiałów, 
których Uczestnik nie jest się autorem). 

9. Uczestnicy Zajęć będą mogli komunikować się z Organizatorem, jak również ze sobą nawzajem 
za pośrednictwem czatów, wiadomości bezpośrednich, wideokonferencji. Zabronione jest 
wysyłanie treści reklamowych i niezwiązanych z tematem Kursu, (tzw. spam) a także złośliwego 
oprogramowania. Zabronione jest również obrażanie innych Uczestników, naruszanie dobrych 
obyczajów jak i dobrego imienia CNK. 

10. CNK zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów Uczestników naruszających zasady 
określone w pkt. 9 powyżej, a także do zawieszenia lub usunięcia z Zajęć Uczestnika 
naruszającego zasady określone w Regulaminie bez prawa do zwrotu opłaty za Kurs. 

11. Uczestnik Kursu zobowiązuje się nie przekazywać Materiałów ani dostępu do Zajęć (kodu/linka 
do Platformy) podmiotom trzecim. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań ankietowych Uczestników Zajęć. 
Badania będą dotyczyć procesów uczenia - rozwoju kompetencji XXI wieku u Uczestników kursu 
i ewaluacji czy Kurs spełnia oczekiwania Uczestników. Badanie będzie dobrowolne i anonimowe. 
Osobami badanymi będą zarówno rodzice/opiekunowie, jak i dzieci. 

§ 3 
Opłata za Kurs 
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1. Warunkiem udziału w Zajęciach jest wniesienie opłaty za Kurs przez co należy rozumieć 
zaksięgowanie środków na koncie Organizatora. 

2. Płatności będą przyjmowane przelewem na konto wskazane przez Organizatora. Numer 
konta zostanie przesłany mailem osobom, które zapiszą się na Kurs. 

3. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od 
Organizatora, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje 
anulowaniem zapisu na Kurs. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 
dni od dnia zawarcia Umowy udziału w Kursie; tj. dokonania opłaty za Kurs, w takim 
przypadku zwracana jest mu wpłacona opłata za Kurs pomniejszona o wysokość opłaty 
manipulacyjnej     (5 zł), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej 

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi  w sytuacji gdy Kurs rozpocznie 
się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest równoznaczne z utratą przez 
Uczestnika prawa do odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku jeśli Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, 
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i zwróci pełne koszty opłaty za 
Kurs. 

§ 4 
Wymogi techniczne dotyczące udziału w Kursie 

1. Korzystanie z Zajęć wymaga posiadania Konta użytkownika Platformy zakładanego w 
procesie rejestracji określonym w Regulaminie. 

2. Wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie z Platformy: 
1) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i 

zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer 11,  Edge, Safari (w jednej z dwóch najnowszych wersji); urządzenia mobilne 
muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe; urządzenia mobilne muszą 
mieć system operacyjny Android w wersji co najmniej 5.0 aby korzystać z Platformy 
przez aplikację; 

2) posiadanie aktywnego konta Google (np. bezpłatne konto osobiste w domenie 
gmail.com); 

3) włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage; 
4) włączona obsługa JavaScript w przeglądarce. 

3. Realizując Kurs CNK zapewnia: 
1) udostępnianie Zajęć w taki sposób, aby Uczestnik spełniając warunki techniczne 

określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym 
i mógł się zarejestrować w celu korzystania z nich; 

2) obsługę zapytań, skarg i uwag dotyczących prowadzonych Zajęć; CNK nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie Platformy. 

4. Warunkiem koniecznym korzystania z Zajęć jest posiadanie aktywnego konta Google. Jego 
założenie następuje poprzez podanie danych obowiązkowych  i przesłanie formularza 
dostępnego pod adresem: https://accounts.google.com/signup?hl=pl oraz zapoznanie się i 
zaakceptowanie Regulaminu Platformy. Rejestracja nie dotyczy Uczestników, którzy w 

/6 3



momencie przystąpienia do Kursu posiadają już konto Google. Nie ma potrzeby tworzenia 
osobnego konta w celu udziału w Kursie.  

5.  Zabronione są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy, w 
szczególności: 

1) działania mogące utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy, 
2) korzystanie z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Uczestników Zajęć, 
3) naruszanie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, 
4) działania naruszające prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i 

rozpowszechniania informacji o Uczestnikach Zajęć  bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to 
dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin, 

5) wykorzystywanie dostępu do Platformy do celów komercyjnych. 

§ 5 
Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator, którego pełna 
nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. 

2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 
określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie, podstawa prawna art. 6 ust. 1 
lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  jako 
informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w 
związku z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.  

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w 
celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 
podatkowych, w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków; dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, na podstawie których Administrator przetwarzane dane osobowe, a także przepisów 
dotyczących postępowań reklamacyjnych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w 
zakresie organizacji i przeprowadzenia Kursu, wysłania odpowiedzi na reklamację – dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane 
osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak 
dochodzenie roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do dnia 
przedawnienia roszczeń. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich, Formularz wypełnia osoba dorosła (podając swoje dane 
osobowe), pod nadzorem której osoba niepełnoletnia będzie brała udział w Kursie.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z udziałem Uczestnika w 
Kursie, a także organizacją i przeprowadzeniem Kursu. 

6. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z udziału 
Uczestnika w Kursie. 

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

8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub 
ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez 

/6 4



przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: info@kopernik.org.pl, co 
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik może też sprzeciwić się 
przetwarzaniu przez Organizatora swoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

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

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

11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 
ochrony danych, pisząc pod  adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod  
adres e-mail info@kopernik.org.pl. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 
Uczestnika. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysłania informacji 
o kolejnej edycji kursu w przypadku kiedy nie zakwalifikował się do pierwszej edycji Kursu lub gdy 
zwolniło się miejsce w pierwszej edycji. 

§ 6 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące realizacji Kursu powinny być zgłaszane 
Organizatorowi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kursu. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
3. Organizator ma obowiązek udzielić na odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej 

wpływu. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. CNK dokłada wszelkich starań, aby przekazać osobom uczestnikom Zajęć zrozumiałe zasady 
dotyczące bezpiecznej pracy z narzędziami i eksperymentowania. Za bezpieczeństwo 
niepełnoletnich Uczestników w Zajęciach odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych 
Uczestników. W takiej sytuacji Organizator dokonuje pełnego zwrotu opłaty za Kurs. 

3. Regulamin dostępny na Platformie Kursu pod nazwą „Regulamin udziału w Kursie” w sposób 
umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, dowolnej osobie, a także w 
siedzibie CNK. 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem 
rzeczywistym oraz za niedopełnienie zobowiązań Uczestnika wynikających z Regulaminu. 

5. CNK ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami, za 
uprzednim powiadomieniem Uczestników. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
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…………………….………………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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