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Regulamin programu Politechnika Juniora i Seniora

I. Postanowienia ogólne
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie organizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki
(CPN) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna
dziecka, które jest uczestnikiem programu. Dokonanie zapisu związanego z udziałem w programu jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do
jego postanowień.
2. Rodzic/opiekun prawny uczestniczy w programie wraz z dzieckiem.
3. Wiek dziecka uczestniczącego w programie musi zawierać się pomiędzy 6 a 12 rokiem życia.
4. Zapisując dziecko do udziału w programie rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej dziecka.
5. Zapisując dziecko do udziału w programie rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do zapewnienia mu
ubezpieczenia NNW.

II. Organizacja zajęć
1. W programie organizowanym przez CPN mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie
zarejestrowali ich udział w zajęciach.
2. Na salach/w laboratoriach podczas zajęć mogą przebywać tylko dzieci - uczestnicy programu oraz
instruktor i rodzic/prawny opiekun.
3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia.
Instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć, w przypadku spóźnienia dłuższego niż
15 minut.
4. Aby dziecko zdążyło na zajęcia zaleca się, żeby rodzic/ prawny opiekun przybył do miejsca zajęć co
najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.
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5. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem
do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.
6. Dziecko powinno być wypoczęte, zdrowe i chętne do pracy oraz słuchania poleceń instruktora.
7. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo zwrócić uwagę dziecku, jeżeli jego zachowanie zakłóca przebieg
zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
8. CPN zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Wszystkie zmiany będą na bieżąco
aktualizowane w grafiku na stronie internetowej i fanpage’u CPN (http://www.cpn.polsl.pl/).
9. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali/w laboratorium bez wiedzy
i zgody instruktora jest niedozwolone.
10. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą instruktora.

III. Postanowienia końcowe
1. W miejscu przebiegu zajęć obowiązuje zakaz:
- spożywania środków odurzających i innych substancji niedozwolonych,
- jedzenia i picia,
- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz środków pirotechnicznych,
- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników zajęć.
2. Organizator odmówi udziału w zajęciach osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie
działających środków,
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku zajęć,
- których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
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- które nie przestrzegają regulaminu zajęć,
- osobom, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji, o ile taka rezerwacja była wymagana (np. na
warsztaty, laboratoria).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- rzeczy pozostawione lub skradzione podczas Wydarzeń w ramach programu Politechniki Juniora
i Seniora,
- wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia lub z winy uczestników programu Politechniki Juniora i Seniora.
4. Działania wobec osób niestosujących się do powyższego regulaminu:
- osoby, które nie będą się stosować do poleceń służb porządkowych oraz obsługi mogą zostać wyproszone
z miejsca prowadzenia zajęć,
- za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu stosowana będzie odpowiedzialność w trybie karnoadministracyjnym.
5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w programie Politechniki Juniora i Seniora
zobowiązani są do zapoznawania się, z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej CPN
(http://www.cpn.polsl.pl/).
6. CPN zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz upowszechniania materiałów filmowych
i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/prawny
opiekun dziecka uczestniczącego w zajęciach wyraża zgodę.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Politechnika Juniora i Seniora

Imię i Nazwisko Juniora
…………………………………………………..

Wiek Juniora
…

Imię i Nazwisko Seniora
…………………………………………………..

Adres e-mail
…………………………………………………..

Telefon kontaktowy
…………………

Oświadczenie
▪

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

▪

Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od NNW.

▪

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

▪

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
organizacji Politechniki Juniora i Seniora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ.U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

▪

Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz upowszechnianie materiałów filmowych
i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych przez CPN

…………………………………………………..
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

