
REGULAMIN     ZAJĘĆ   LEGO Mindstorms EV3   

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin zajęć z robotyki dotyczy i obowiązuje wszystkich uczestników od chwili przyjścia na zajęcia. 

2. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec.

3. Miejsce  prowadzenia zajęć: ASTRO CENTRUM w CHEŁMCU.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31.03.2022 r.

5. Uczestnikami zajęć jest młodzież w wieku od 8 do 14 lat.

6.Udział w zajęciach jest płatny.

7.Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnictwa w zajęciach, gdy:

 karta zgłoszeniowa złożona została po terminie,
 karta zgłoszeniowa została wypełniona błędnie lub niekompletnie, 
 został przekroczony limit uczestników

8. Zajęcia odbywają się w jednej grupie maksymalnie 12–osobowej, w formie cyklu –obejmującego trzy dni zajęć. 
Każde zajęcia trwają 3 godziny zegarowe. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

§ 2

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy  Regulamin  określa  relacje  pomiędzy  Organizatorem  a  Uczestnikiem powstałe w związku z 
zajęciami.

2. Niepełnoletniego  Uczestnika  w  kwestiach  formalnych  reprezentuje  Rodzic  lub Opiekun prawny.

3. Złożenie karty zgłoszeniowej na zajęcia, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.

4. Podanie   danych   osobowych   jest dobrowolne,  ale  niezbędne  do  uczestnictwa w zajęciach.

5. Zasady ochrony danych osobowych zwarte są w  Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych – 
załączonej do karty zgłoszenia. 

§ 3

CELE ZAJĘĆ

Celem zajęć  jest:

1. Propagowanie  i  popularyzacja  wśród  dzieci  i  młodzieży  wiedzy  o  budowaniu,  programowaniu  
i sterowaniu robotów.

2. Rozwijanie wyobraźni i doświadczeń artystycznych.

§ 4

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia plan zajęć.

2. Organizator  zapewnia  materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć,  miejsce  oraz  osobę  prowadzącą zajęcia.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez 
uczestników w miejscu prowadzenia zajęć.



4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej  oraz filmowej zajęć i ich publikacji w 
celach promocyjnych.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.Uczestnik zobowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień  Regulaminu  oraz stosowania się do poleceń 
prowadzącego.

2. Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych  osobowych,  podanych w karcie zgłoszenia dla celów 
prowadzenia zajęć.

§ 6

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1.Zajęcia rozpoczynają się w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora.

§ 7

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu zajęć w trakcie ich trwania. 

2. Rodzic/Opiekun  prawny zapewnia transport Uczestnika do i z ASTRO CENTRUM we własnym zakresie. 

3. Rodzic/Opiekun  prawny  Uczestnika  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  przez Uczestnika zajęć. 

4. Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  do  korzystania  z  urządzeń  i  materiałów znajdujących się  w  pracowni  
zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz wyłącznie pod opieką instruktora.

5. Używanie narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, odbywa się tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonej przez prowadzącego.

6. Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest surowo zabronione.

7. Wszelkie  niebezpieczeństwa,  uszkodzone  narzędzia  i  sprzęty  należy  natychmiast zgłaszać osobie prowadzące 
zajęcia.

8. Organizator  nie  ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników zajęć  wynikające  z  nie  
przestrzegania  zapisów  wyżej  wymienionego Regulaminu  oraz  innych  regulaminów  obowiązujących  na  
terenie  ASTRO CENTRUM w Chełmcu.

9. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  na  osobie  lub  jakiejkolwiek konsekwencje  zdrowotne  
będące  następstwem  nie  zastosowania  się  do  poleceń instruktora.

§ 8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator  zajęć  zastrzega  sobie  prawo  do  ich  odwołania  lub  wprowadzenia zmian w programie lub w 
organizacji zajęć (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Zakwalifikowani  Uczestnicy  są  zobowiązani  do  obecności w  trzech dniach zajęć.

Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 


