
  
 

Projekt „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 

Regulamin  

projektu „Jestem ZA wiedzą” 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  rekrutacji,  udziału,  odbywania  się  i  

odwoływania  zajęć  w  projekcie „Jestem ZA wiedzą” organizowanym 

przez Politechnikę Krakowską im Tadeusza Kościuszki, zwaną dalej 

Organizatorem. 

II. Organizacja zajęć – postanowienia ogólne 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

2. Organizator komunikuje się z uczestnikami za pomocą poczty 

elektronicznej.  

3. Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w cyklach rocznych.  

4. Uczestnicy projektu są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć 

drogą mailową. 

5. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany miejsca i czasu zajęć oraz osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o 

zmianie zostanie podana drogą mailową.  

6. Zajęcia będą organizowane w następujących grupach: 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera 

1. Program zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Jestem ZA wiedzą” 

przeznaczony jest dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzeństwa. Program 

warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i 

zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w blokach po 4h lekcyjne (4 x 

45min) w salach Politechniki Krakowskiej. W ciągu roku przewidziano 20 

spotkań. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach (po ok. 4 osoby), 

oprócz prowadzącego zajęcia na sali będzie obecna osoba sprawująca 

opiekę nad dziećmi. 

2. Tematyka zajęć zostanie zaproponowana uczestnikom w formularzach 

rekrutacyjnych. 
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Warsztaty dla rodziców i rodzin osób z zespołem Aspergera 

1. Program warsztatów dla rodziców w ramach projektu „Jestem ZA wiedzą” 

przeznaczony jest dla rodziców i członków rodzin osób z zespołem 

Aspergera. Zajęcia odbywają się w blokach po 2,5h lekcyjne  w salach 

Politechniki Krakowskiej. W ciągu roku przewidziano 20 spotkań. 

2. Tematyka zajęć zostanie zaproponowana uczestnikom w formularzach 

rekrutacyjnych. 

Warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zespołem Aspergera 

1. Program warsztatów dla dorosłych i młodzieży w ramach projektu „Jestem 

ZA wiedzą” przeznaczony jest dla osób z zespołem Aspergera. Zajęcia 

odbywają się w blokach po 4h lekcyjne (4 x 45min) w salach Politechniki 

Krakowskiej lub innej uzgodnionej lokalizacji. W ciągu roku przewidziano 20 

spotkań. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach 

2. Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

3. Tematyka zajęć zostanie zaproponowana uczestnikom w formularzach 

rekrutacyjnych. 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z zespołem Aspergera 

1. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w lokalizacji zaproponowanej 

uczestnikom. Zajęcia będą trwały 45 minut. Zajęcia będą odbywały się w 

małych grupach (po ok. 4 osoby), oprócz prowadzącego zajęcia na sali 

będzie obecna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi. 

2. Tematyka zajęć zostanie zaproponowana uczestnikom w formularzach 

rekrutacyjnych (zooterapia lub zajęcia sportowe) 

Wycieczki edukacyjne 

1. W ramach projektu przewidziano cztery wycieczki edukacyjne rocznie. 

2. Prawo do udziału w wycieczkach mają osoby regularnie uczestniczące w 

zajęciach. 

3. Tematyka wycieczek zostanie zaproponowana uczestnikom. 

4. Wycieczki przeznaczone są dla całych rodzin. 

5. Transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator. 

III. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja  uczestników projektu prowadzona jest na dany rok 

kalendarzowy, w przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa 

rekrutacja. 
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2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza udostępnionego 

przez Organizatora.  

3. Przy ubieganiu się o miejsce w projekcie pierwszeństwo mają członkowie 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin "jestem 

ZA".  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Rekrutacja  na  zajęcia  prowadzona  jest  do  wyczerpania miejsc  lub  do  

zamknięcia rekrutacji.  Przyjęcie do projektu jest potwierdzane drogą 

mailową. 

5. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i prawidłowy przebieg 

zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji 

uczestniczenia w projekcie osobie, która złamała zasady i postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o szczególnych potrzebach 

zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja, dieta) zobowiązani są 

poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych 

Studenta.  

IV. Opłaty 

1. Udział w projekcie „Jestem ZA wiedzą” jest bezpłatny.  

V. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na 

zajęciach 

1. Każdy uczestnik (zwany dalej: Studentem) otrzymuje pocztą elektroniczną 

na adres e-mail podany w formularzu zaproszenie do udziału w zajęciach 

oraz harmonogram zajęć na dany rok. 

2. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, Organizator nie 

zapewnia miejsca na zajęciach w innych terminach.  

3. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się 

do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy.  

4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega 

sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Studentów.  

5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i 

wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za 

opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia. 

Rodzice zobowiązują się pokryć koszt dodatkowej opieki nad dzieckiem po 

zakończeniu zajęć w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

6. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal 

warsztatowych.  

7. Po zajęciach Studenci odbierani są przez rodziców/opiekunów 

prawnych/upoważnionych opiekunów faktycznych z budynku lub innego 

ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć 
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miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za 

Studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.  

8. W wycieczkach  edukacyjnych Studenci uczestniczą wraz ze swoim 

rodzicem/ opiekunem prawnym. Organizator zobowiązuje się do 

zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują 

się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.  

9. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez 

Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm 

Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy uczestników.  

10. Rodzic zaświadcza, że stan psychofizyczny dziecka umożliwia samodzielne 

uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.  

11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrzadzone 

przez dzieci. 

VI. Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie opiekun prawny jest  

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym  Organizatora osobiście 

lub  drogą  elektroniczną.  

VII. Odwołanie zajęć  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w 

szczególności gdy:  

 liczba Studentów, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie 

minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia 

grupy zajęciowej,  

 wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,  

 na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,  

 z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.  

2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.  

3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania 

zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z 

przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku 

zajęcia nie będą powtórzone.  

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy rodzic lub opiekun prawny wyraża 

tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora na 

warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym 

Regulaminie.  
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2. Administratorem  bazy  danych  osobowych  uczestników  jest  Rektor  

Politechniki  Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. 

3. Dane osobowe  będą przetwarzane w celach  związanych z 

uczestnictwem w projekcie. 

4. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika projektu przysługuje prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu. 

Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych 

w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie 

jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z 

uczestnictwa.  

6. Rodzic/opiekun prawny Studenta wyraża dobrowolną zgodę na 

nieodpłatne i nieograniczone używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez Organizatora. Dla 

potrzeb projektu wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby projektu oraz w celach 

informacyjnych. 

7. Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Fundacji oraz 

portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

IX. Postanowienia końcowe 

1. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

na Studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości 

treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.  

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmian Regulaminu,. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 


