REGULAMIN UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ROK AKADEMICKI 2017/2018
§1
1. Ząbkowicki Ośrodek Kultury zwany dalej Organizatorem, realizuje projekty kulturalne
i edukacyjne, w tym projekt pod nazwą Uniwersytet Dziecięcy w Ząbkowicach Śląskich.
2. Przy organizacji działań uniwersytetu, Uniwersytet Dziecięcy współpracuje
z placówkami oświatowymi , instytucjami kultury i sportu z terenu Gminy Ząbkowice
Śląskie.
§2
1. Studentem pierwszego roku Uniwersytetu Dziecięcego w Ząbkowicach Śląskich może
zostać każde dziecko w wieku 6-7 lat zamieszkałe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie lub
uczęszczające do placówek oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie.
2. Studentem drugiego roku Uniwersytetu Dziecięcego w Ząbkowicach Śląskich jest Student
pierwszego roku Uniwersytetu Dziecięcego w Ząbkowicach Śląskich w roku akademickim
2016/2017.
§3
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest zgłoszenie dziecka
przez rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz
oświadczenia o przestrzeganiu Regulaminu a także terminowe uiszczenie opłaty
semestralnej.
2. O przyjęciu Studenta I roku studiów w roku akademickim 2017/2018 decyduje kolejność
zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona- planuje się 40 studentów I roku.

§4
Wysokość opłaty semestralnej określa się na kwotę 50,00 PLN brutto za semestr (słownie:
pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.).
§5
Zajęcia odbywają się wyłącznie w czasie wolnym od nauki szkolnej.
§6
1.Terminy, miejsce i tematyka zajęć w formie harmonogramu dostępna jest na stronie
internetowej Gminy: www.zabkowiceslaskie.pl oraz Organizatora: www.e-zok.pl.
2.Organizator komunikuje się z uczestnikami programu - Studentami Uniwersytetu
Dziecięcego poprzez stronę internetową: www.zabkowiceslaskie.pl, www.e-zok.pl oraz za
pomocą poczty elektronicznej.
3.Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - jesienny i wiosenny.
4.O wszelkich zmianach dotyczących zajęć Uniwersytetu Dziecięcego rodzice będą
powiadamiani drogą mailową na adresy rodziców zamieszczone w karcie zgłoszenia lub
telefonicznie.

§7
1. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Ząbkowicach Śląskich są zobowiązani przyjeżdżać na
zajęcia punktualnie.
2. Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia i wykłady.

3. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z budynku lub miejsca w którym
odbywały się zajęcia.
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są
i opiekunów.

do stosowania się do poleceń wykładowców

§8
1. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują indeksy, w których zbierają zaliczenia
poszczególnych wykładów.
2. Podstawą zaliczenia semestru jest zebranie wpisów z poszczególnych zajęć (wykładów
i ćwiczeń).
3. Studenci, którzy otrzymali zaliczenie obu semestrów, otrzymają dyplom ukończenia roku
akademickiego.
4. Studenci, którzy uzyskają wszystkie możliwe zaliczenia lub będzie im brakowało jednego,
otrzymają dyplomy ukończenia z wyróżnieniem.
§9
1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Uniwersytet, wypełnia kartę zgłoszenia.
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 dla studenta I roku i załącznik nr 2 dla student
II roku do niniejszego Regulaminu.
2. Rodzic lub opiekun prawny wypełniając kartę zgłoszenia wyraża tym samym zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez
Organizatora, w celach związanych z działalnością Uniwersytetu.
3.Administratorem bazy danych osobowych Studentów jest Organizator – Ząbkowicki Ośrodek
Kultury w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
4. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny,
adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres
elektroniczny, adres zamieszkania).
5. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Studenta przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych Studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
6. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w karcie zgłoszenia
powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Dziecięcy w Ząbkowicach Śląskich
przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.

7.Student (rodzic/opiekun prawny) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej
działalności Organizatora (informacji wydarzeniach i imprezach) drogą elektroniczną, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany
przez niego adres poczty elektronicznej.
8.Student
(rodzic/opiekun
prawny)
wyraża
zgodę
na
bezpłatne
używanie
i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi w ramach prowadzonych przez
Organizatora i Gminę Ząbkowice Śląskie działań informacyjno-promocyjnych związanych
z promocją projektu i działalnością Uniwersytetu Dziecięcego w Ząbkowicach Śląskich.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
zajęć Uniwersytetu Dziecięcego, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, mogą zostać
umieszczone na stronach
internetowych Organizatora www.e-zok.pl , w tym także Gminy
Ząbkowice Śląskie: www.zabkowiceslaskie.pl, www.krzywawieza.eu, w publikacjach, albumach,
kalendarzach oraz wykorzystane w kanałach komunikacyjnych i informacyjnych (np. Facebook,
Youtube). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć.
9.Student (rodzic/opiekun prawny) zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych),
w tym również wynagrodzenia, względem Organizatora i Gminy Ząbkowice Śląskie z tytułu
wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby działalności i promocji
Uniwersytetu Dziecięcego.
§10
1. W szczególnych wypadkach Organizatorzy mogą dopuścić do uczestnictwa w zajęciach
Uniwersytetu Dziecięcego osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym
Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dziecięcego. Zasady udziału takich osób w
zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Ząbkowice Śląskie.
2. Studenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie
informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej i stosować się do nich.
3. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego oznacza, iż Student
akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie Organizatora
i Gminy Ząbkowice Śląskie.
4. Wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta karty zgłoszenia
oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na
stronie internetowej Organizatora.
7. Regulamin obowiązuje od 01 października 2017 do 16 czerwca 2018 r.

