
  

  

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY 

„MŁODZI ODKRYWCY W KALEJDOSKOPIE NAUKI” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki” 

zwanym dalej „Projektem”. 

2. Organizatorem Projektu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 

85-064 Bydgoszcz, zwany dalej UKW.  

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- UMO – Uniwersytet Młodego Odkrywcy, 

- Organizator Projektu, UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

- Uczestnik – uczeń klasy III gimnazjum, biorący udział w projekcie, 

- Opiekun - nauczyciel, pracownik szkoły wyznaczony w formularzu jako osoba odpowiedzialna za uczniów  

w czasie projektu. 

 

§2 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w ramach programu Uniwersytet Młodego 

Odkrywcy organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych UKW 

i realizowany jest w oparciu o umowę nr … 

3. W projekcie weźmie udział co najmniej 70 uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Udział w Projekcie jest 

dobrowolny. 

4. Projekt będzie realizowany w okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r., 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem, należy do Organizatora Projektu. 

§3  

Cel i zadania Projektu 

1. Celem Projektu jest popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego 

myślenia oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży. 

2. Program Projektu opracowany został w sposób umożliwiający młodzieży w inny niż „szkolny” sposób spojrzeć na 

poszczególne dziedziny wiedzy, jak również doświadczyć interdyscyplinarności nauki. 

3. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów jak i w formie warsztatów, a ich zadaniem będzie odkrywanie nauki, 

świata i siebie samego. Treść zajęć będzie dostosowana do wieku odbiorców. 

4. Zajęcia poruszać będą zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: historia, mikrobiologia, fizyka, zdrowie, kultura 

fizyczna, nauki społeczne, muzyka, psychologia i pedagogika. 

§4 

Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas trzecich gimnazjum, ze szkół, których Dyrekcja dokonała zgłoszenia do 

udziału w Projekcie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez uczniów Umowy Uczestnictwa w Projekcie, 

którą podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.  

2. W Projekcie wezmą udział trzy klasy III z trzech różnych szkół gimnazjalnych. 

3. Młodzież bierze udział w Projekcie pod opieką wyznaczonego przez szkołę nauczyciela, lub innego pracownika 

szkoły, który odpowiada za Uczestników Projektu, w czasie drogi na zajęcia, po zajęciach jak i podczas zajęć.  

4. Uczestnicy projektu, biorą udział w Projekcie  tylko za wcześniejszą zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Zarówno Dyrektor szkoły jak i wyznaczony dla klasy Opiekun odpowiadają za frekwencję uczniów na wszystkich 

zajęciach zaplanowanych w ramach Projektu. Obecność w całym cyklu – obejmującym 8 zajęć - jest obowiązkowa. 

 



  

 

 

 

 

§5 

Organizacja Projektu 

1. Projekt obejmuje cykl 8 zajęć z różnych dziedzin nauki.  

2. Zajęcia prowadzone będą przez naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz przez partnera UKW – 

Fundację Profesora Ciekawskiego. 

3. Zajęcia będą odbywały się raz lub dwa w miesiącu według następującego porządku: 

luty – 1 zajęcia, marzec – 2 zajęcia, kwiecień – 2 zajęcia, maj – 2 zajęcia, czerwiec – 1 zajęcia. 

4. Poszczególne zajęcia trwają od 45 do 120 minut, co będzie szczegółowo zaznaczone w harmonogramie zajęć. 

5. Szczegółowy terminarz i harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z dyrektorami szkół i Opiekunami 

klas zgłoszonych do Projektu. 

6. Opiekun klasy oraz uczestnicy zobowiązują się do punktualnego stawienia się w wyznaczonych terminach na zajęcia 

organizowane w ramach Projektu.  

7. Organizator Projektu zobowiązuje się do zapewnienia prowadzących merytorycznie przygotowanych  

do prowadzenia zajęć oraz opieki administracyjnej podczas trwania zajęć i wykładów. Opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za opiekę nad zgłoszonymi Uczestnikami Projektu. 

8. W czasie prowadzonych zajęć Opiekun Uczestników nie opuszcza budynku, w którym odbywają się zajęcia. 

9. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w drodze na 

zajęcia i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za młodzież pozostawioną bez opieki po 

zakończeniu zajęć. 

 

§6 

Opłaty 

1. Udział  w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z 

uczestnictwem w Projekcie. 

2. Organizator Projektu nie zwraca kosztów podróży Uczestników na zajęcia. 

3. Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia nieodpłatnie Organizator Projektu. 

§7 

Odwołanie zajęć przez Organizatora Projektu 

1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych  

od Organizatora, w szczególności gdy wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia lub z innych przyczyn niezależnych 

od UKW. 

2. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie przekazana w najszybszym możliwym terminie telefonicznie i za pomocą 

poczty e-mail Opiekunom Uczestników jak i dyrektorom szkół biorących udział w Projekcie. 

3. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym, dogodnym dla wszystkich Uczestników terminie. 

§8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Rodzice i opiekunowie prawni podpisując umowę uczestnictwa w projekcie godzą się jednocześnie na gromadzenie 

i przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby organizacyjne związane z Projektem. 

2. Rodzice i opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w formie publikacji zdjęć, 
materiału filmowego z zajęć prowadzonych w ramach Projektu. 

3. Prawa i obowiązki Organizatora Projektu związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych określają przepisy 

Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 

§9  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 

2. Jednostką realizującą projekt ze strony Organizatora Projektu jest Dział Promocji tel. (52) 34 19 120 lub 137,  

e-mail: promocjanauki@ukw.edu.pl. 

3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator Projektu. 

 


