REGULAMIN UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
W RACIBORZU

§1 Postanowienia ogólne
1. Działalność edukacyjną pod nazwą "Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu" prowadzi Stowarzyszenie
na Rzecz Edukacji i Autokreacji, z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Bukowej 1.
2. Uniwersytet prowadzi zajęcia w systemie dwusemestralnym, od października do czerwca.

§2 Cele i zadania
1. Celem Stowarzyszenia jest wielokierunkowa działalność zmierzająca do kreowania nowej wizji
człowieka – samodzielnego, kreatywnego, podejmującego aktywność autoedukacyjną. Uniwersytet
Dziecięcy w Raciborzu został powołany po to, by wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać ich
ciekawość poznawczą i twórczy potencjał.
2. Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu prowadzi działalność non-profit.
3. Wszechstronna działalność Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu ma na celu popularyzowanie
nauki, inspirowanie studentów do autoprezentacji własnych zainteresowań, zdolności, talentów i pasji
oraz uświadamianie im potrzeby uczenia się przez całe życie, ustawicznego doskonalenia się.
4. Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie wykładów,
warsztatów, ćwiczeń, laboratoriów oraz wycieczek naukowo - dydaktycznych. Zajęcia edukacyjne
odbywają się zgodnie z ramowym harmonogramem zajęć dostępnym na stronie:
www.tworzymysiebie.pl.

§3 Organizacja
1. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu może zostać każde dziecko w wieku 6-12/13 lat,
a przypadku udziału w programie pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dzieci i młodzież w wieku 6 –
16 lat.
2.Organizator komunikuje się ze studentami Uniwersytetu Dziecięcego oraz ich rodzicami/prawnymi
opiekunami drogą elektroniczną.
3. Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu prowadzi zajęcia w cyklu rocznym, zwanym rokiem
akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni. Ramowy plan zajęć
i wszelkie informacje są udostępniane na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.tworzymysiebie.pl.
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4. Rodzice/opiekunowie prawni studenta akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na rejestrację
zajęć, w których uczestniczy dziecko w postaci filmów lub zdjęć i prezentację ich w sieci oraz na
transmitowanie ich on-line. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach np. wraz
z rodzicem/opiekunem prawnym zgoda na rejestrację zajęć dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

§4 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu prowadzona jest od września do wyczerpania
miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
2. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci są przyjmowani według kolejności
zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu jest:
a) zgłoszenie dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
i oświadczenia, dostępnych na stronie: www.tworzymysiebie.pl i przekazanie ich Organizatorowi.
b) uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 4.
4. Kwota opłaty jest ustalana przez Organizatora na poziomie zapewniającym organizację
i funkcjonowanie Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu i podawana do publicznej wiadomości.
5. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu oraz uiszczenie opłaty
w terminie oznacza przyznanie dziecku statusu Studenta Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu.

§5 Zasady obowiązujące na zajęciach
1. Każdy Student otrzymuje zaproszenie do udziału w zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail
podany w formularzu zgłoszeniowym.
2. Student Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu zobowiązany jest do posiadania indeksu podczas
każdego spotkania. Studenci powinni przybyć na zajęcia 10 minut wcześniej i zachowywać się zgodnie
z przyjętymi zasadami:
a) są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy –
opiekunów,
b) podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów żywnościowych i picia napojów bez
uzasadnionej potrzeby,
c) ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników,
na zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz
wszelkich innych urządzeń mobilnych.
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3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia merytorycznego poziomu zajęć i opieki podczas ich
trwania.
4. W czasie zajęć i wycieczek naukowo - dydaktycznych studenci pozostają pod opieką prowadzących
zajęcia, organizatorów i wolontariuszy Uniwersytetu Dziecięcego i nie mogą samodzielnie opuszczać
sali lub/i odłączać się od grupy w trakcie wycieczek. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy
się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
5. W ćwiczeniach, warsztatach i laboratoriach nie biorą udziału rodzice/opiekunowie prawni studentów.
6. Po każdych zajęciach studenci uzyskują zaliczenie w postaci podpisu w indeksie przez prowadzącego
zajęcia.
7. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych z budynku, w którym
odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą
mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione
bez opieki przed i po zakończeniu zajęć.
8. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury
osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów bez zwracania
wniesionej opłaty.
9. Rodzic/opiekun prawny studenta Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu zobowiązany jest do
zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej
Uniwersytetu Dziecięcego (www.tworzymysiebie.pl) oraz w mediach społecznościowych.

§6 Opłaty
1. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu jest odpłatny. Wysokość opłaty ustalana
jest zgodnie z §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie
kosztów organizacyjnych i merytorycznych.
2. Jeśli student zgubi indeks duplikat zostanie mu wydany po uiszczeniu opłaty wskazanej przez
Organizatora na konto bankowe Stowarzyszenia.
3. Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

§7 Rezygnacja ze studiowania
1. Rodzic/opiekun prawny studenta informuje Organizatora Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu
o rezygnacji z udziału dziecka w studiach drogą e-mailową co najmniej na miesiąc przed zakończeniem
semestru (zimowego lub letniego).
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§8 Odwołanie zajęć
1. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji
adres e-mail oraz informację na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach
społecznościowych.
§9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu odbywa się za pośrednictwem poczty
elektronicznej i formularzy dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
2. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko na Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu wypełnia
formularz znajdujący się na stronie internetowej, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Organizatora.
3. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
osobowych stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Rodzicom/opiekunom prawnym studenta przysługuje prawo
dostępu do danych osobowych studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia (Polityka
Prywatności).
4. Rodzic/opiekun prawny studenta wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących
Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany/-e w formularzu zgłoszeniowym
adres/-y poczty elektronicznej.

§10 Postanowienia końcowe
1. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu studenci oraz ich
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych
przez Organizatora na stronie internetowej: www.tworzymysiebie.pl oraz w mediach
społecznościowych, co jest równoznaczne z ich akceptacją.
2. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza
zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego regulaminu oraz jego pełną
akceptację.
3. Organizator deklaruje gotowość do współpracy i podpisywania porozumień z innymi Uniwersytetami
Dziecięcymi w Polsce i na świecie, z uczelniami wyższymi, różnorodnymi instytucjami działającymi na
rzecz popularyzacji nauki oraz na rzecz edukacji, kultury i oświaty.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie
internetowej Stowarzyszenia, pod adresem www.tworzymysiebie.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018 roku.
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