Regulamin uczestnictwa w „Półkolonie w Starterze”

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Półkolonie w
Starterze”.
2. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób
podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
2.1. Wydarzenie – oznacza pięciodniowe warsztaty z programowania, kreatywności i
przedsiębiorczości, w ramach wydarzenia „Półkolonie w Starterze” organizowanego dla dzieci w
wieku 9-12 lat.
2.2. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w wydarzeniu „Półkolonie w Starterze”.
2.3. Organizator Wydarzenia– Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku
80-386 ul. Lęborska 3B, KRS 0000234045
2.4. Biuro Wydarzenia – biuro prowadzone przez Organizatora Wydarzenia dla potrzeb rekrutacji
oraz innych czynności związanych z realizacją Wydarzenia.
2.5. Kandydat – uczeń w wieku od 9 -12 lat ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w
Wydarzeniu na podstawie zasad określonych w Regulaminie.
2.6. Uczestnik Wydarzenia – Kandydat, który spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie
oraz został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu.
2.7. Warsztaty – zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia.
3. Czasowy i terytorialny zakres Wydarzenia
Wydarzenie jest realizowane na terenie Gdańska w dwóch turnusach:
I turnus: 26.06. - 30.06.2017r.
II turnus: 03.07. - 07.07.2017r.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji trzeciego turnusu w przypadku dużej ilości
chętnych.
4. Cel Wydarzenia
Celem Wydarzenia jest nauka kodowania, kreatywności i przedsiębiorczości dzieci.
5. Zakres Wydarzenia
5.1. W ramach Wydarzenia zostaną zrealizowane pięciodniowe Warsztaty z zakresu
programowania, kreatywności i przedsiębiorczości.
5.2. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.
5.3. W Warsztatach może wziąć udział grupa maksymalnie 25 Uczestników Wydarzenia.
5.4. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia mają zagwarantowany ciepły posiłek w postaci cateringu w
porze obiadowej oraz dostęp do wody pitnej przez cały okres trwania Wydarzenia
5.5. Uczestnikom Wydarzenia zostanie zagwarantowana opieka organizacyjna i pedagogiczna
przez zatrudnionych w Wydarzeniu opiekunów.

5.6. Uczestnikom Wydarzenia zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe oraz dyplomy
potwierdzające uczestnictwo w Wydarzeniu.
5.7. Uczestnicy Wydarzenia zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
6. Kryteria uczestnictwa
6.1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy w momencie
składania formularzy zgłoszeniowych mają rocznikowo co najmniej 9 lat.
6.2. Górna granica wieku Uczestników Wydarzenia wynosi 12 lat.
6.3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest możliwe po:
6.3.1. wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w formie on-line,
6.3.2. podpisaniu Regulaminu i złożenia go Organizatorowi,
6.3.3. złożeniu Organizatorowi karty Uczestnika Wydarzenia,
6.3.4. dokonania opłaty , o której mowa w punkcie 7.9. Regulaminu na konto Organizatora
Wydarzenia w terminie 5 dni od wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego
7. Rekrutacja
7.1. Rekrutacja prowadzona jest przez Organizatora Wydarzenia w okresie od 04 maja 2017 r. do
28 czerwca 2017 r. . W przypadku niezrekrutowania grupy Uczestników Wydarzenia, w terminie,
o którym mowa wyżej Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu
rekrutacji.
7.2. Liczba miejsc do udziału w Wydarzeniu jest ograniczona i wynosi na każdy turnus maksymalnie
25 miejsc.
7.3. Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu dla wszystkich Kandydatów odbywa się poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.
7.4. Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia
http://edugenerator.inkubatorstarter.pl/polkolonie-wakacje-2017/ od dnia 04 maja 2017 r.
7.5. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń
Kandydatów spełniających warunki wskazane w punkcie 6 Regulaminu. Na podstawie przesłanych
formularzy zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista Uczestników Wydarzenia oraz lista
rezerwowa.
7.6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Wydarzeniu Kandydaci informowani będą drogą emailową lub telefonicznie.
7.7. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do Wydarzenia zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Wydarzenia http://edugenerator.inkubatorstarter.pl
7.8. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Wydarzenia oryginału dokumentów
rekrutacyjnych ,o których mowa w punkcie 6.3 Regulaminu w terminie 7 dni od poinformowania
o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Wydarzeniu pod rygorem wykluczenia z Wydarzenie.
W miejsce Uczestnika wykluczonego może wstąpić Kandydat z listy rezerwowej.
7.9. Opłata wynosi 650 zł w przypadku zgłoszenia do dnia 21 maja 2017r. po tym terminie kwota
wynosi 690zł . Opłata przepada na rzecz Organizatora w przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika
w Wydarzeniu w trakcie trwania Wydarzenia i na 5 dni roboczych przed Wydarzeniem.

8. Udostępnianie wizerunku Uczestnika
8.1 W trakcie trwania Wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa z
udziałem osób biorących udział w Wydarzeniu.
8.2 Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Wydarzenia wyrazi zgodę poprzez podpisanie
formularza zgłoszeniowego na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Wydarzenia
dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i prowadzeniem
Wydarzenia na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie,
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z
tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora
Wydarzenia lub z jego udziałem.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na
stronie internetowej Wydarzenia http://edugenerator.inkubatorstarter.pl/polkolonie-wakacje2017/
9.2. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
9.3. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych
postanowień Organizator Wydarzenia niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie
Uczestników Wydarzenia, a także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej
Wydarzenia http://edugenerator.inkubatorstarter.pl/polkolonie-wakacje-2017/
9.4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia
Załącznik nr 2 – Harmonogram Wydarzenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia „Półkolonie w Starterze”

§ 1. Zasady ogólne.
1. Uczestnicy Wydarzenia „Półkolonie w Starterze” zobowiązani są , każdorazowo
przebywając w miejscu objętym Wydarzeniem, do posiadania w miejscu widocznym
przekazanych przez Organizatora Wydarzenia identyfikatorów.
Przez pojęcie „miejsce objęte Wydarzeniem” rozumie się: Budynek Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości Starter ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk wraz z przyległym
terenem.
2. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do pilnowania i dbania o swoje prywatne
rzeczy pozostawione w miejscach objętych Wydarzeniem.
3. Organizator Wydarzenia nie odpowiada za mienie Uczestników Wydarzenia.
Organizator

zaleca,

aby

Uczestnicy

Wydarzenia

nie

posiadali

przy

sobie

wysokowartościowych przedmiotów lub znacznych kwot pieniężnych.
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu „Półkolonie w Starterze” zobowiązuje do:
a) Odpowiedzialnego zachowania.
b) Nieużywania wulgarnego i niecenzuralnego słownictwa.
c) Poszanowania praw pozostałych Uczestników Wydarzenia.
d) Poszanowania miejsca objętego Wydarzeniem wyposażenia, sprzętów
znajdujących się w miejscach objętych Wydarzeniem.

e) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji związanych
z zagrożeniem zdrowia, życia lub mienia.
f) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia szkód powstałych w miejscach
Wydarzenia.
5. Żadnemu przedstawicielowi zespołu „Półkolonie w Starterze”, wolontariuszowi ani też
Uczestnikowi Wydarzenia nie wolno prześladować innego przedstawiciela zespołu,
wolontariusza, Uczestnika Wydarzenia na jakimkolwiek tle.

§ 2. Zasady opieki
1. Uczestnicy Wydarzenia przebywają pod opieką wychowawców
od godz. 7.00 do godz. 17.00.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie
kwalifikacyjnej za okazaniem dowodu tożsamości.
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
stosowne oświadczenie w tym zakresie.

§ 3. Zasady udziału w Harmonogramie Wydarzenia.

1. Uczestnicy Wydarzenia biorą aktywny udział i punktualnie uczęszczają na wszystkie
spotkania, zaplanowane w Harmonogramie Wydarzenia stanowiącego Załącznik nr 2
do Regulaminu.
2. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest tylko podczas czasu wolnego oraz
na przerwach.

§ 4 Konsekwencje naruszenia niniejszych Zasad.

1. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad może stać się przyczyną do wykluczenia
Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.
2. Każdy, kto był świadkiem naruszenia niniejszych Zasad, może być zobowiązany do
wzięcia udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
3. Wszelkie poważne wykroczenia Uczestników Wydarzenia będą zgłaszane rodzicom
/ opiekunom.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni są odpowiedzialni za szkody wyrządzone w mieniu
Organizatora lub mieniu osób trzecich wywołane przez zgłoszonego przez nich
Uczestnika Wydarzenia.

Złożenie podpisów jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Zasadami
obowiązującymi Uczestników Wydarzenia „Półkolonie w Starterze” i zgodą na stosowanie
jego zapisów.

…………………………………………………………………………
Data i Czytelny Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Harmonogram Wydarzenia
27.06.2016 – 01.07.2016r.
7:30 – 08:00 Zgłaszanie się Uczestników Wydarzenia
08:00 – 08:30 Śniadanie (we własnym zakresie)
08:30 – 09:00 Integracja, przypomnienie zasad bezpieczeństwa
09:00 – 12:30 Zajęcia warsztatowe z programowania
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Odpoczynek
14:00 – 15:00 Zajęcia na dworze (w razie brzydkiej pogody zajęcia odbędą się w budynku)
15:00 – 15:45 Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości
15:45 – 16:00 Podwieczorek
16:00 – 17:00 Czas wolny – odbieranie dzieci przez rodziców

03.07.2017 – 07.07.2017r.
7:00 – 08:00 Zgłaszanie się Uczestników Wydarzenia
08:00 – 08:30 Śniadanie (we własnym zakresie)
08:30 – 09:00 Integracja, przypomnienie zasad bezpieczeństwa
09:00 – 12:30 Zajęcia warsztatowe z programowania
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Odpoczynek

14:00 – 15:00 Zajęcia na dworze (w razie brzydkiej pogody zajęcia odbędą się w budynku)
15:00 – 15:45 Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości
15:45 – 16:00 Podwieczorek
16:00 – 17:00 Czas wolny – odbieranie dzieci przez rodziców

