REGULAMIN
Zajęć w ramach Akademii Młodych Odkrywców w roku akademickim 2018/2019

1.

Organizatorem zajęć Akademii Młodych Odkrywców jest Politechnika Wrocławska (zwana dalej Uczelnią).

2.

Słuchaczem Akademii Młodych Odkrywców (zwanej dalej: AMO) może być każde dziecko w wieku od 6
do 18 lat, które zostanie zapisane na zajęcia. Warunkowo i po uzgodnieniu z Organizatorem dzieci spoza
wskazanej grupy wiekowej także mogą zostać Słuchaczami AMO.

3.

W zajęciach AMO mogą uczestniczyć Słuchacze AMO oraz Opiekunowie (odpowiednio uprawnione osoby
sprawujące opiekę nad Słuchaczami w tym np. rodzice). Słuchacze i Opiekunowie zwani są dalej
Uczestnikami AMO.

4.

Podczas zajęć Opiekunowie powinni przebywać w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia
i sprawować nadzór nad swoimi podopiecznymi. W czasie przebywania na terenie Organizatora – w tym
także poza zajęciami - Słuchacze powinni pozostawać pod opieką swoich rodziców lub opiekunów
prawnych.

5.

Opiekunowie ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za zachowanie i ewentualne szkody wywołane
przez ich podopiecznych. Organizator nie zapewnia nadzoru nad Uczestnikami AMO i nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia powstałe z udziałem Uczestnika spowodowane z jego winy. W zakresie nie
uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6.

Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania z zajęć Słuchacza AMO osobiście a jedynie
w wyjątkowych przypadkach losowych mogą ich zastąpić inne osoby pełnoletnie (przez upoważnione przez
Opiekunów na piśmie do odebrania niepełnoletniego Słuchacza z zajęć) i tylko jeśli zdołają zapewnić
Uczestnikom bezpieczne warunki do uczestniczenia w zajęciach. Do osób sprawujących takie zastępstwo
postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tak samo jak do Opiekuna, który upoważnienie
podpisał.

7.

Organizator może odmówić przeprowadzenia zajęć w obecności osób, których zachowanie, stan zdrowia jak
i ogólna kondycja psychiczna lub fizyczna stanowić mogłyby zagrożenie lub były uciążliwe dla innych
Uczestników lub oraz gdyby zachodziły inne okoliczności uzasadniające - w ocenie Organizatora - odmowę
przeprowadzenia zajęć. W takiej sytuacji Organizator może poprosić osoby stwarzające zagrożenie dla
innych Uczestników o niezwłoczne opuszczenie terenu Politechniki Wrocławskiej.

8.

Dla ochrony zdrowia i życia (własnego i prowadzących zajęcia) oraz by uniknąć jakichkolwiek innych
szkód Uczestnicy AMO przebywając na terenie Politechniki Wrocławskiej zobowiązani są:
a) podporządkować się poleceniom Organizatora (w tym zwłaszcza osób prowadzących zajęcia),
b) przestrzegać procedur obowiązujących w Uczelni oraz ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa,
c) zachować szczególną ostrożność (szczególnie podczas zajęć praktycznych).

9.

Organizator oraz osoby prowadzące zajęcia AMO nie odpowiadają za szkody poniesione przez Uczestników
podczas zajęć ani też za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie należącym do Organizatora.

10. Organizator dołoży niezbędnych starań aby zajęcia realizować zgodnie z przygotowanym uprzednio planem.
Organizator będzie o tym informować Uczestników przy pomocy strony internetowej AMO.
11. W przypadku zmian w planie zajęć nie służy Uczestnikom prawo żądania od Organizatora przeprowadzenia
zajęć w terminach dodatkowych ani innych świadczeń.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zapisów i prawo zakończenia zapisów na zajęcia AMO
w każdej chwili (także w wypadku wyczerpania miejsc). Organizator zastrzega sobie też możliwość
przełożenia lub odwołania poszczególnych zajęć AMO bez podawania przyczyn (oraz bez uprzedniego
poinformowania Uczestników).
13. Podstawowym celem Organizatora AMO jest popularyzacja nauki i wiedzy. Przystąpienie do AMO ma
charakter dobrowolny, nie nakłada na Uczestników żadnych obowiązków nie wskazanych w niniejszym
Regulaminie oraz nie jest podstawą do wnoszenia jakichkolwiek opłat. Zajęcia AMO w roku akademickim
2018/2019 są prowadzone nieodpłatnie.
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14. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania roku akademickiego jest dopuszczalna bez żadnych konsekwencji.
W razie rezygnacji opiekun i/lub rodzic powinien jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji podopiecznego
z uczestnictwa w zajęciach.
15. Przystąpienie do AMO (podobnie jak ukończenie Akademii) nie jest też podstawą do wysuwania wobec
Organizatora jakichkolwiek roszczeń dotyczących jego działalności (w szczególności w związku
z rekrutacją do szkół Zespołu Szkół Akademickich PWr jak też rekrutacją na studia w Politechnice
Wrocławskiej).
16. Uczestnicy zajęć AMO powinni mieć wyciszone lub wyłączone telefony komórkowe. Rejestracja dźwięku
i/lub obrazu podczas trwania zajęć jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia
prowadzącego zajęcia. Jednocześnie jakiekolwiek wykorzystanie zarejestrowanych podczas zajęć obrazów,
dźwięków i informacji mogących stanowić własność intelektualną Organizatora (oraz osób prowadzących
zajęcia) jest uzależnione od zgody Organizatora.
17. W przypadku nie zastosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu bądź innych zaleceń
Organizatora a także w razie zakłócania toku zajęć, przeszkadzania innym Uczestnikom a w szczególności
w razie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo
do zwrócenia takiej osobie uwagi, poproszenia jej o opuszczenie pomieszczenia oraz skreślenia z listy
Uczestników AMO.
18. Rodzice i Opiekunowie zapisując swoich podopiecznych na zajęcia AMO wyrażają równocześnie zgodę na
ewentualne zamieszczenie zdjęć i filmów wykonywanych przez Organizatora podczas zajęć w szczególności na stronie internetowej AMO i w materiałach promujących AMO (np. ulotkach i indeksach,
znaczkach, plakietkach) i w środkach masowego przekazu. Rodzice i Opiekunowie poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu wyrażają też zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Wrocławską danych
osobowych (swoich oraz danych swych podopiecznych).

Oświadczenie

Jako Opiekun prawny / Rodzic ………………………………………………………………. oświadczam, że
Imię i nazwisko dziecka / Słuchacza
zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Akademii Młodych Odkrywców w sezonie 2018/2019 oraz, że
akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.

………………………………………
Data, miejsce

………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna
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