REGULAMIN
AKADEMII MAŁEGO ODKRYWCY

§1
Akademia Małego Odkrywcy, jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci w wieku 5-12 lat
organizowaną przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie,
Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.
§2
Misją Akademii jest rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 5-12 lat,
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki, dostarczanie wiedzy przydatnej
w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej, aktywizacja społeczna młodego pokolenia,
rozbudzanie aspiracji oraz stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu.
§3
Pracownicy Wydziału Kultury SCKSiC jest odpowiedzialny za:
• organizację zajęć AMO,
• poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu,
• zgodność działań z przepisami prawa.
§4
Udział w zajęciach realizowanych w ramach AMO jest bezpłatny.
§5
Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o Uczestniku – należy przez to
rozumieć dziecko kształcące się w ramach AMO.
§6
1. Uczestnikiem AMO może zostać każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Strawczyn, które jest
w wieku 5-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w AMO jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna
prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.
2. O zapisaniu dziecka na wykłady/warsztaty/wycieczki odbywające się w ramach AMO decyduje
kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Organizatora o nieobecności dziecka na
zajęciach/warsztatach najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami/warsztatami.
§7
Nauka w ramach AMO zorganizowana jest w formie warsztatów.
§8
Wszelkie szczegóły dotyczące kształcenia w ramach AMO dostępne są na stronie internetowej
www.scksic.strawczyn.pl
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§9
Harmonogram zajęć ustalony jest na początku semestru.
§ 10
1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i są zobowiązani
do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia.

2. W trakcie warsztatów dzieci pozostają bez opieki rodziców/opiekunów. Podczas zajęć AMO na sali
obecny jest wyznaczony przez Organizatora pełnoletni opiekun lub opiekunowie.
3. Opieka Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć, kiedy rodzic/opiekun ma obowiązek
odebrać dziecko.
4. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się.
5. Organizator, opiekunowie i wykładowcy dokładają wszelkich starań, aby zajęcia/warsztaty nie
stanowiły zagrożenia dla ich uczestników.
6. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach/warsztatach AMO. Rodzice mogą
ubezpieczyć dzieci dobrowolnie we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę w trakcie zajęć w ramach AMO. Po zakończeniu zajęć
opiekę nad Uczestnikami przejmują rodzice/opiekunowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
8. W przypadku rażącego naruszania norm zachowania i ignorowania poleceń prowadzących zajęcia,
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników AMO.
§ 11
1. W przypadku konieczności odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć, Organizator dołoży
wszelkich starań, aby zajęcia odbyły się w innym terminie.
2. Informacje o ewentualnym odwołaniu zajęć i o zmianie terminu zajęć będą umieszczane na
bieżąco na stronie internetowej.
§ 12
Rezygnacja z zajęć odbywających się w ramach AMO odbywa się poprzez przesłanie informacji o tej
decyzji przez rodziców Uczestnika pocztą elektroniczną na adres kultura@strawczyn.pl lub
u instruktora/opiekuna.
§ 13
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji
zadań związanych z działalnością Akademii Małego Odkrywcy. Wypełniając formularz uczestnika
rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach związanych z AMO.
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§ 14
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka wykonanych podczas
warsztatów na stronie internetowej SCKSiC, portalach społecznościowych Organizatora.
§ 15
Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego do AMO oznacza zapoznanie się i akceptację
niniejszego Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka będącego Uczestnikiem AMO.
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