
 
 
 
 

 

Regulamin - „Akademia Młodych Adeptów” 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

programu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". 

2. Realizatorem projektu jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, zwana dalej Uczelnią. 

3. Projekt realizowany jest  w okresie od lutego do czerwca 2017 r. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§2 

Słownik terminów 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć: 

1. Uczelnia – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

2. Projekt – projekt „Akademia Młodych Adeptów” 

3. Regulamin – regulamin projektu „Akademia Młodych Adeptów” 

4. Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat biorący udział w projekcie 

5. Koordynator Projektu – osoba z ramienia Uczelni wyznaczona do realizacji i koordynacji 

działań w ramach projektu 

6. Wolontariusz – student PSW im. Papieża Jana Pawła II uczestniczący w realizacji zajęć 

edukacyjnych, z którym zostało podpisane Porozumienie o wykonywaniu świadczeń 

woluntarystycznych.  

 

§3 

Cele Projektu 

1. Głównym celem Projektu jest ukształtowanie do czerwca 2017r.u 72 uczestników w wieku 6-

14 lat postaw kreatywnych oraz rozbudzenie „ciekawości świata”. 

2. Cele szczegółowe projektu: 

- stymulacja rozwoju intelektualnego uczestników zajęć oraz ich umiejętności podejmowania 

wyzwań 

- ukierunkowanie zainteresowań i pokazanie „fascynującego świata nauki” uczestnikom 

projektu 



 
 
 

- rozwój kompetencji społecznych wśród uczestników  

- pobudzenie wśród uczestników projektu chęci uczenia się, zdobywania wiedzy, korzystania 

z innych zajęć rozwijających zainteresowania 

- popularyzacja nauki w lokalnym środowisku 

- popularyzacja PSW jako lokalnego centrum nauki skupiającego społeczność lokalną Białej 

Podlaskiej. 

 

§4 

Uczestnicy Projektu 

1. Projektu  skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. 

2. Uczestnicy projektu podzielenie są na trzy grupy główne: I grupa – Obserwatorzy (6-8 

latkowie), II grupa – Poszukiwacze (9-11 latkowie), III grupa Badacze (12-14 latkowie). 

3. Uczestników Projektu we wszystkich sprawach związanych z Projektem reprezentują 

opiekunowie prawni (w tym przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice). 

 

§5 

Organizacja Projektu 

1. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklicznych ośmiu zajęć edukacyjnych w postaci warsztatów 

realizowanych w ośmiu modułach dotyczących różnych dziedzin nauki dla każdej z trzech 

głównych grup Uczestników. W przypadku niektórych zajęć ze względu na ich specyfikę 

uczestnicy Projektu podzieleni będą na dwie podgrupy. 

2. Zajęcia realizowane będą równolegle dla wszystkich grup głównych w poniedziałki 

przeważnie w godzinach 17.00 – 18.00 (wyjątkowo w ramach modułu I w jednej z podgrup od 

18.00 do 19.00 i w ramach modułu VI od godz. 17.00 do 19.00). 

3. Uczestnicy Projektu po zakończonych zajęciach edukacyjnych w czerwcu otrzymują dyplom 

ich ukończenia. 

4. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia zajęć edukacyjnych jest udział Uczestnika w co 

najmniej pięciu warsztatach. 

5. Harmonogram zajęć edukacyjnych zostanie udostępniony na stronie Uczelni pod adresem 

www.pswbp.pl, w zakładce Uniwersytet Dziecięcy podzakładka Akademia Młodych Adeptów 

oraz przesłany na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako adres do 

kontaktu. 

6. Opiekunowie prawni Uczestnika Projektu zobowiązani są  

do jego osobistego przyprowadzania i odbierania, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 

edukacyjnych. 

7. Uczestnik Projektu może opuścić pomieszczenia, w których realizowane są warsztaty 

wyłącznie w towarzystwie Wolontariusza pomagającego w realizacji danych zajęć. 



 
 
 

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i 

wypadki, które mogą mieć miejsce przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć edukacyjnych, jak 

również nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników pozostawione bez opieki po 

zakończonych zajęciach. 

9.  Uczelnia nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych w ramach Projektu. 

10. Koordynator Projektu może skreślić Uczestnika z listy biorących udział w Projekcie  

w przypadku naruszenia przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego ustalonych 

zasad postępowania. 

11. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych i ich realizacji w innym 

wyznaczonym przez nią terminie, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 

Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Uczelni i poczty elektronicznej. 

 

§6 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest od 7 lutego 2017 r. do wyczerpania miejsc lub 

ogłoszenia zamknięcia procesu rekrutacji. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zgłoszenie dziecka przez jego opiekuna 

prawnego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do 

Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej pokój 335R (II piętro) mieszczącego się w 

Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 

95/97 (w godz. 7.30 do 15.30). Wraz z formularzem należy dostarczyć zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka w związku z 

realizacją Projektu i w celu promowania jego działań. 

3. Rekrutacja na zajęcia edukacyjne w ramach Projektu trwa do wypełnienia wolnych 

miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Informacja zwrotna o wpisaniu na listę Uczestników Projektu jest przesyłana na adres 

poczty elektronicznej opiekunów prawnych, zgłaszających udział dziecka  

w zajęciach. 

5. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

wpisuje się na listę rezerwową. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych realizowanych w 

ramach Projektu, zwalniane miejsca proponuje się opiekunowi prawnemu Uczestników, 

znajdujących się na liście rezerwowej – według kolejności zapisanej na tej liście. 

 

§6 

Rezygnacja i skreślenie z listy biorących udział w Projekcie 

 

Rezygnacja z udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu 

wnoszona jest na piśmie do koordynatora Projektu. 

 

§7 

Przetwarzanie danych osobowych 

 



 
 
 

1. Rekrutacja na zajęcia edukacyjne w ramach Projektu odbywa 

się za pomocą formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie internetowej 

Uczelni. 

2. Opiekun prawny zgłaszający dziecko na zajęcia edukacyjne realizowane w ramach 

Projektu wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

Uczelni i podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku Uczestnika przez Uczelnię w celu realizacji Projektu. 

3. Dane osobowe obejmować będą: 

a) dane opiekunów prawnych (adres poczty elektronicznej, telefon do kontaktu) 

b) dane Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). 

4. Do praw i obowiązków Uczelni związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych 

osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Opiekunom prawnym każdego Uczestnika 

przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Uczelnię danych podawanych w formularzu 

zgłoszeniowym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe i w 

związku z tym równoważne z rezygnacja z udziału w zajęciach edukacyjnych. 

6. Opiekunowie prawni Uczestnika Projektu wyrażają ponadto zgodę na otrzymywanie 

informacji dotyczących Projektu (informacji handlowych) drogą elektroniczną, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), na podany/-e w formularzu 

zgłoszeniowym adres/-y poczty elektronicznej. 

7. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Uczelnia. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystępując do udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu 

Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich 

informacji zamieszczanych przez Uczelnię na jej stronie internetowej, co jest 

równoznaczne z ich akceptacją. 

2. Wypełnienie i dostarczenie przez opiekunów prawnych dziecka formularza 

zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu 

oraz jego pełną akceptację. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, co ogłaszać będzie 

każdorazowo na stronie internetowej Uczelni. 

 

 

 


