Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Regulamin
Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, udziału, odbywania i odwoływania zajęć
w projekcie „Politechniczny Uniwersytet Dzieci”, organizowanym przez Centrum Pedagogiki
i Psychologii Politechniki Krakowskiej, zwanym dalej „jednostką prowadzącą”.
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§2
Rekrutacja
Politechniczny Uniwersytet Dzieci jest skierowany do dzieci klas IV, V, VI szkoły podstawowej.
Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest do wyczerpania miejsc lub do zamknięcia rekrutacji.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie osobiście lub przesłanie drogą elektroniczną karty
zgłoszenia dziecka na zajęcia (do pobrania na stronie internetowej jednostki prowadzącej)
Zgłoszenia dokonuje prawny opiekun dziecka. Przyjęcie dziecka w poczet studentów jest
potwierdzane mailowo.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie „Politechniczny Uniwersytet Dzieci” jest:
1) zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie karty
zgłoszenia i dostarczenie do jednostki prowadzącej,
2) terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w paragrafie 3 Regulaminu.
Prawni opiekunowie dzieci, które pozostają pod opieką lekarską, opieką poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub innych podobnych placówek zobowiązani są do
zgłoszenia tego faktu Jednostce prowadzącej niezwłocznie przy zapisie lub drogą mailową.
Prawni opiekunowie dzieci o szczególnych uwarunkowaniach zdrowotnych zobowiązani są
poinformować jednostkę prowadzącą o aktualnych potrzebach zdrowotnych dziecka.
§3
Opłaty
Udział studenta w Politechnicznym Uniwersytecie Dzieci jest odpłatny, z wyłączeniem
pierwszych zajęć w roku akademickim, na które wstęp jest wolny.
Opłata pobierana jest za wpis na listę studentów Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci.
Wysokość opłaty w danym roku akademickim jest podawana do wiadomości na stronie
internetowej jednostki prowadzącej.
Wpłaty dokonać należy przelewem na konto, do końca miesiąca, w którym odbyły się pierwsze
zajęcia w danym semestrze.
§4
Zasady udziału w zajęciach
Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia punktualnie oraz dostosować się do poleceń
prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy.
Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w soboty w salach, aulach, laboratoriach
i pracowniach akademickich Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe terminy i miejsca zajęć
znajdują się w harmonogramie zajęć dostępnym na stronie internetowej jednostki
prowadzącej.
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Jednostka prowadząca zobowiązuje się do zapewnienia studentom opieki podczas trwania
zajęć. Odpowiedzialność jednostki prowadzącej za opiekę kończy się z chwilą zakończenia
zajęć przez prowadzącego zajęcia.
W przypadku rażącego naruszania przez studenta zasad współżycia społecznego w grupie
i norm kultury osobistej jednostka prowadząca zastrzega sobie prawo skreślenia studenta
z listy studentów, o czym powiadamia jego prawnych opiekunów.
§5
Rezygnacja z zajęć
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Politechniczny Uniwersytet Dzieci opiekun
prawny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym jednostkę prowadzącą osobiście
lub drogą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie do 14 dni od daty uiszczenia opłaty,
będzie ona zwrócona przelewem, na wskazane przez wnioskodawcę konto.
Prośbę o zwrot kosztów należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście lub przesłać na adres
e-mail). Musi zawierać ona numer konta i dane właściciela konta, na które ma nastąpić zwrot.
§6
Odwołanie zajęć
Jednostka prowadząca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn
od niej niezależnych.
Informacja o odwołaniu zajęć będzie publikowana na stronie internetowej oraz przesyłana
drogą mailową.
W przypadku odwołania zajęć jednostka prowadząca deklaruje możliwość zorganizowania
zajęć w późniejszym terminie.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Opiekun prawny zgłaszając dziecko na zajęcia „Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci” wyraża
tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka przez jednostkę prowadzącą. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem dzieci w zajęciach Politechnicznego
Uniwersytetu Dzieci.
Dane osobowe obejmują: dane opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres elektroniczny,
adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia,
adres zamieszkania, numer/nazwę szkoły podstawowej).
Administratorem bazy danych osobowych studentów jest Rektor Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki.
§8
Postanowienia końcowe
Wypełnienie i przesłanie przez opiekunów prawnych kandydata na studenta karty zgłoszenia
oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
Jednostka prowadząca zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie
każdorazowo na stronie internetowej jednostki prowadzącej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2015 roku.
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