REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU W KRZESZOWICACH
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

I. Informacje Ogólne
1. Organizatorem projektu pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach jest Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą przy ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice.
2. Zajęcia odbywają się w Liceum
w Krzeszowicach, przy ul. Ogrodowej 3.

Ogólnokształcącym

im.

T.

Kościuszki

3. Organizacją zajęć Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach, rekrutacją i obsługą słuchaczy
oraz wykładowców zajmuje się Koordynator DUWK.
4. Celem Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach jest:
a) wspomaganie kształcenia dzieci,
b) popularyzacja nauki poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z środowiskiem naukowym
i akademickim,
c) rozwijanie intelektualnego potencjału i sprawności uczestników, odkrywanie ich talentów oraz
zachęcanie do nauki i odkrywania świata,
d) prowadzenie edukacji dla dzieci w różnych dziedzinach nauki, połączone z formą zabawy
i rozrywki, umożliwiające zapoznanie się dzieci z "przestrzenią akademicką".
II. Warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji
1. Słuchaczem Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach może zostać każde dziecko
w wieku od 7 do 12 lat, które zostanie zgłoszone do udziału w projekcie przez rodzica lub opiekuna
prawnego, telefonicznie lub drogą mailową. Obowiązuje również wypełnienie i przesłanie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
2. Dziekanat Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9.00-16.00, pod numerem telefonu 571-401-011. Komunikacja mailowa
z koordynatorem – m.smutek@ckiskrzeszowice.pl - możliwa jest od poniedziałku do piątku.
W korespondencji mailowej należy zawsze podawać imię i nazwisko dziecka, którego sprawa
dotyczy.
3. O przyjęciu w poczet studentów rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zostaną powiadomieni
drogą elektroniczną. W przypadku braku miejsc tworzone będą listy rezerwowe.
4. Student, który opuścił trzy kolejne zajęcia bez powiadomienia Koordynatora o planowanej
nieobecności, zostaje skreślony z listy uczestników. Miejsce to zostanie zaoferowane osobie
oczekującej na liście rezerwowej. Powtórne uczestnictwo jest możliwe pod warunkiem ponownego
wysłania zgłoszenia oraz w miarę wolnych miejsc.

III. Opłaty
1. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 25 zł. W przypadku dokonania wpłaty za cały semestr
(6 wykładów – 120 zł), uzyskuje się rabat. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie
kosztów organizacyjnych i merytorycznych projektu.
2. Opłatę za zajęcia należy uregulować przed rozpoczęciem danego wykładu gotówką w kasie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach lub dokonując przelewu na
konto - nr rachunku bankowego BOŚ S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001.
3. W przypadku płatności przelewem należy wpisać w polu „tytułem przelewu” imię i nazwisko
dziecka wraz z dopiskiem „uniwersytet”, np.: „Jan Kowalski – uniwersytet”. Wpłaty należy
dokonać odpowiednio wcześniej przed zajęciami lub zgłosić się na wykład z wydrukowanym
potwierdzeniem przelewu.
IV. Organizacja roku akademickiego i zajęć
1. Rok akademicki Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach trwa dwa semestry (letni
i zimowy).
2. Zajęcia na Dziecięcym Uniwersytecie w Krzeszowicach prowadzą wykładowcy akademiccy
z renomowanych uczelni wyższych, pracownicy instytucji badawczych, specjaliści różnych
dziedzin nauki..
3. Wszystkie wykłady i zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice, zgodnie z terminarzem zajęć,
dostępnym na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
4.Wykłady Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach odbywać się będą jeden lub dwa razy
w miesiącu, w soboty przed południem. Plany zajęć dostępne będą na stronie internetowej
www.ckiskrzeszowice.pl oraz u koordynatora Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach.
5. Każdy wykład trwa 45 – 60 minut.
6. Tytuł wykładu, jego krótka zapowiedź oraz informacja o osobie prowadzącej zajęcia będzie
umieszczane na stronie internetowej CKiS najpóźniej 7 dni przed planowanym wykładem.
7. Przed pierwszymi zajęciami dzieci otrzymują indeksy. Za uczestnictwo w wykładach otrzymuje
się zaliczenie w postaci naklejki i pieczątki. Studenci, którzy na koniec roku akademickiego zbiorą
w indeksie 10 zaliczeń (z 12 planowanych zajęć), otrzymają nagrody oraz dyplomy ukończenia
uniwersytetu.
8. Każdy student Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach zobowiązany jest do przyjścia
na co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wykładu oraz do zmiany obuwia
w szkolnej szatni. Umożliwi to pracownikom Uniwersytetu dokonanie prawidłowej rejestracji
i pozwoli na punktualne rozpoczęcie zajęć.
9. Podczas wykładu na sali znajdują się tylko słuchacze, osoby prowadzące zajęcia oraz pracownicy
CKiS w Krzeszowicach, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Odpowiedzialność Organizatora za
opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.

10. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów 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
po zakończeniu zajęć. W czasie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych.
IV. Ustalenia końcowe
1. Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych
zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności,
gdy:
a) liczba Studentów, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie przekroczy 20 osób
b) wykładowca/prowadzący zajęcia odwoła zajęcia
c) z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
2. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej CKiS
w Krzeszowicach w najszybszym możliwym terminie oraz wysłana do uczestników drogą mailową.
3. Dane osobowe zbierane podczas rekrutacji podawane są dobrowolnie, a CKiS
w Krzeszowicach gromadzi je tylko na potrzeby realizacji zadań związanych z działalnością
Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach. Rodzic/opiekun ma w każdej chwili prawo do ich
wglądu, zmiany lub usunięcia.
4. Organizator ma prawo do zamieszczania wizerunku uczestników na nośnikach reklamowych
(między innymi w formie zdjęć na stronie internetowej).
5. Zgłoszenie dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie oznacza
potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na
stronie internetowej www.ckiskrzeszowice.pl
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2017.

