Regulamin pilotażowego programu
pt. Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam na sam z nauką,
popularyzującego naukę wśród młodzieży szkół średnich, organizowanego przez Centrum
Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2017/18

1. Pilotażowy program Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam na sam z nauką jest
organizowany przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej (zwany dalej
Organizatorem) i jest dedykowany uczniom szkół średnich.
2. W programie może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej (zwany dalej Uczniem),
będący finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu naukowego lub artystycznego na
poziomie krajowym i posiadający dokument poświadczający status finalisty ww.
konkursów.
3. Do zgłoszenia należy dodać skan dokumentu potwierdzającego status finalisty olimpiady
przedmiotowej lub konkursu ogólnopolskiego (patrz też pkt 2).
4. Program polega na aranżowaniu dziewięćdziesięciominutowych spotkań naukowych
Ucznia i pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego, dydaktycznego lub doktoranta
Politechniki Śląskiej (zwanego dalej Naukowcem), w temacie zbieżnym
z zainteresowaniami Ucznia i profilem badawczo-dydaktycznym Naukowca, wybieranym
z listy zaproponowanych przez Organizatora w procesie rekrutacji tematów.
5. Uczeń podczas spotkania jest wprowadzany w tematykę badań Naukowca i zachęcany do
samodzielnej pracy. Podczas spotkania Uczeń zapoznaje się z tematyką badawczą
Naukowca, jego laboratorium, może wykonać doświadczenie naukowe i skorzystać ze
sprzętu laboratoryjnego, którym dysponuje Uczelnia w ramach profilu spotkania
z Naukowcem.
6. Uczeń zakwalifikowany do programu, będzie miał możliwość wyboru
3 tematów spotkań spośród listy zaproponowanych przez Organizatora na etapie
rekrutacji. Spotkania takie mogą być kontynuowane później w formie np. projektu
badawczego w ramach współpracy z Naukowcem na odrębnych warunkach, ustalanych
pomiędzy Uczniem i Naukowcem.
7. Termin zgłaszania chęci udziału w programie upływa 29 grudnia 2017. Rejestracja jest
prowadzona
elektronicznie
przez
stronę
internetową
Organizatora
http://www.cpn.polsl.pl/index.php/speed-dating/.
8. Zgłoszenie się Ucznia do programu nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem się do
udziału w programie.
9. Uczeń zakwalifikowany do programu wypełnia Oświadczenie Ucznia wg wzoru w
Załączniku 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda
rodzica/prawnego opiekuna Ucznia na udział w programie, załączona w formie
podpisanego skanu Oświadczenia Rodzica wypełnionego wg wzoru z Załącznika 2. W
przypadku zakwalifikowania się Ucznia do programu oryginał Oświadczenia Ucznia (oraz
Oświadczenie Rodzica w przypadku uczniów niepełnoletnich) należy przesłać na adres
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Organizatora: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 22B,
44-100 Gliwice nie później niż 7 dni od daty zakwalifikowania Ucznia do programu
(decyduje data stempla pocztowego).
10. Lista Uczniów zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowania na stronie
internetowej Organizatora www.cpn.polsl.pl oraz na jego profilu facebook’owym
https://www.facebook.com/cpn.polsl/ nie później niż 10 stycznia 2018 r.
11. Termin i miejsce spotkania będzie ustalane indywidualnie przez Ucznia
zakwalifikowanego do programu i Naukowca, którego temat Uczeń wybrał. Zajęcia
planowane są od stycznia 2018 r.
12. Zgłoszenie Ucznia do programu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
13. Uczeń zakwalifikowany do udziału w programie ma obowiązek ubezpieczenia się NNW.
W razie gdy Uczeń jest niepełnoletni, rodzic/prawny opiekun Ucznia ma obowiązek
ubezpieczenia NNW Ucznia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany w terminach zajęć bez
podania przyczyny.
15. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą
Naukowca.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 rzeczy pozostawione lub skradzione podczas przebywania Ucznia na zajęciach w
ramach programu,
 wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia lub z winy Ucznia.
17. Za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu stosowana będzie odpowiedzialność w
trybie karno-administracyjnym.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz upowszechniania materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych,
na co każdy Uczeń (lub w razie jego niepełnoletniości rodzic/prawny opiekun)
uczestniczący w zajęciach wyraża zgodę.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam
na sam z nauką
OŚWIADCZENIE UCZNIA
UCZESTNIK
1. Imię i nazwisko Ucznia………………………
2. Dane szkoły Ucznia………………………….
3. Olimpiada przedmiotowa/konkurs ogólnopolski, w którym Uczeń był finalistą (wymagane
załączenie skanu potwierdzającego status Olimpijczyka w rozumieniu punktu 2
Regulaminu)………………………………
4. e-mail……………………………………..
5. telefon kontaktowy………………………
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
1. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna Ucznia……………………
2. e-mail……………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy………………………………………………………









Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią TAK/NIEi (jeśli uczeń jest osobą niepełnoletnią,
wymagane jest załączenie do zgłoszenia podpisanego skanu oświadczenia
rodzica/prawnego opiekuna).
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że jestem ubezpieczony od NNW.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
organizacji programu Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam na sam z nauką
(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
Organizatora.

……………………………..
Podpis ucznia

i

…………………………………...
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Regulaminu programu Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam
na sam z nauką

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
1. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna Ucznia……………………
2. e-mail……………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy………………………………………………………







Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że moje dziecko/dziecko nad którym sprawuję opiekę prawną
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 programu Speed dating z naukowcem, czyli olimpijczyk sam na sam z nauką
(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
Organizatora.

…………………………………...
podpis rodzica/prawnego opiekuna
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