Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr………/ 2018 z dnia………………..

REGULAMIN
udziału w edukacyjnych zajęciach pn.
Koło Astronomiczne „Gwiezdne Universum – III Edycja”.

WPROWADZENIE
Koło astronomiczne „Gwiezdne Universum – III Edycja” to cykl czterech zajęć
edukacyjnych odbywających się od marca 2018 do czerwca 2018 roku. Ich celem jest
popularyzowanie i pogłębianie zagadnień związanych z astronomią oraz astrofotografią
wśród uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 15 rok życia.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasadę udziału
w zajęciach edukacyjnych pn. Koło Astronomiczne „Gwiezdne Universum – III Edycja”,
zwanych dalej „Zajęciami” lub „Kołem”.
2. Organizatorem jest Centrum Hewelianum, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta
Gdańska, zwanej dalej „Organizatorem” lub „Centrum”.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w recepcji Centrum oraz na stronie
internetowej www.hewelianum.pl.
4. Wszelkie ogłoszenia i komunikaty związane z Zajęciami będą publikowane na stronie
www.hewelianum.pl.
5. Udział w Zajęciach jest odpłatny. Opłata wynosi 50 zł od osoby. Opłata jest
jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

§2.
ZGŁOSZENIA

1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie https://goo.gl/forms/R8dkhrqedKn9qybg1 i uiszczenie opłaty
online na stronie www.hewelianum.pl lub w recepcji Centrum Hewelianum w godzinach
otwarcia.
2. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Organizator wyśle szczegółową informację o
spotkaniach koła.
3. W razie wątpliwości, czy dokonano prawidłowego zgłoszenia za pomocą sprzedaży online zaleca się kontakt z Organizatorem (hewelianum@hewelianum.pl).

§3.
UCZESTNICY ZAJĘĆ

1. Zajęcia dedykowane są uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku
od 15 do 19 roku życia.
2. Minimalny wiek uczestnika wynosi 15 lat.
3. W Zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. O zgłoszeniu decyduje
kolejność uiszczenia opłaty w systemie sprzedaży online.
4. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu
zwiedzania Centrum Hewelianum, który jest dostępny w recepcji oraz do stosowania
się do zaleceń osoby prowadzącej Zajęcia.
5. Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 lat muszą dostarczyć Organizatorowi oświadczenie
podpisane przez opiekuna prawnego dotyczące samodzielnego powrotu dziecka z
zajęć koła astronomicznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 zgodnie z Zarządzeniem
…………….

§5.
ODWOŁANIE ZAJĘĆ

1. W przypadku odwołania Zajęć, z powodów zależnych lub niezależnych od
Organizatora, Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia innego terminu Zajęć.
2. Uczestnicy Zajęć zostaną poinformowani o nowym terminie drogą telefoniczną, a gdy
ta okaże się bezskuteczna – e-mailową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania Zajęć, jeśli
stwierdzi, że Uczestnicy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, zakłócają
spokój lub swoim rażącym zachowaniem uniemożliwiają prowadzenie zajęć.

§6.
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Zajęć jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zajęć.
3. Wszelkie dane traktowanie będą przez Organizatora z poszanowaniem
obowiązujących w tej materii przepisów prawa, w szczególności w sposób zgodny z
ustawą o
ochronie danych osobowych. Wypełniając i przekazując formularz
zgłoszeniowy akceptuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażenie zgody na umieszczenie danych
osobowych w systemie informatycznym służącym realizacji korespondencji drogą
elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu). Zgoda pozwala
na przekazywanie przez Organizatora wszelkich informacji związanych z działalnością
Koła oraz jego ofertą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Informacje mogą być przekazywane poprzez e-mail, SMS, komunikat MMS.
5. Każdy uczestnik Zajęć ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych
dotyczących swojej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w Kole. Ze względów technicznych czynności te odbywają się za
pośrednictwem Organizatora.
6. W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności danych służących do
kontaktu uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Organizatora w
celu aktualizacji danych, w szczególności w celu umożliwienia Organizatorowi
prowadzenia korespondencji w związku z uczestnictwem w zajęciach.

§7.
REGULAMIN

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą naruszać podstawowych zasad udziału w
Zajęciach.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczące
Zajęć mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu zwiedzania Centrum Hewelianum,
które dostępne w recepcji Centrum Hewelianum oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapytania dotyczące uczestnictwa w Zajęciach można przesyłać na adres
hewelianum@hewelianum.pl lub patrycja.pakonska@hewwelianum.pl. Organizator
udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 roku.

