
Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK

1.  Uniwersytet  Dziecięcy  powstał  z  inicjatywy  Fundacji  Amicus  UNC,  a  jego  celem  jest  zapoznanie  dzieci

z różnorodnymi dziedzinami nauki oraz rozwijanie ich ciekawości, zainteresowań i talentów.

2.  Do  organizacji  Uniwersytetu  Dziecięcego  włączyły  się  jednostki  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika

w Toruniu.

3.  Uczestnikiem  Uniwersytetu  Dziecięcego  może  być  każde  dziecko  będące  uczniem  klas  I-VI  szkoły

podstawowej oraz dziecko w wieku 5 lub 6 lat, niebędące uczniem szkoły podstawowej.

4.  Uniwersytet  prowadzi  zajęcia  w  cyklu  rocznym.  Rok  akademicki  podzielony  jest  na  dwa  semestry.

Po zakończeniu pierwszego semestru nie ma obowiązku uczestnictwa w drugim semestrze.

5. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

6. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego jest:

a) dokonanie zapisu poprzez formularz dostępny na dedykowanej stronie;

b) udostępnienie danych dziecka i opiekuna, takich jak imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu;

c) uiszczenie opłaty w wysokości: 400,00 zł (5-6 lat, grupa MINI), 420,00 zł (klasa I i II), 440,00 zł (klasa III-VI) za

semestr  zajęć  (w  przypadku  posiadaczy  Karty  Absolwenta  UMK  oraz  pracowników  UMK  przewidziane

jest 10% zniżki przy opłacie semestralnej).

7. W przypadku rezygnacji ze współpracy przez Opiekuna:

a) jeżeli Opiekun dokona rezygnacji do dnia 16 września, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona,

b) jeżeli Opiekun dokona rezygnacji między 17 a 21 września, zwróconych zostanie 75% wpłaconej kwoty,

c) jeżeli Opiekun dokona rezygnacji między 22 a 28 września, zwrócone zostanie 50% wpłaconej kwoty,

d) jeżeli Opiekun dokona rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazane, zwrócone zostanie 25% wpłaconej kwoty.

8. Fundacja nie zwraca kosztów za zajęcia, na których dziecko było nieobecne.

9. Nie ma możliwości odrabiania zajęć oraz wyboru zajęć z grafiku i opłaty za wyznaczone kursy.

10. Plan zajęć i wszelkie bieżące informacje dotyczące organizacji roku akademickiego będą przesyłane pocztą

elektroniczną w każdy czwartek przed sobotnimi zajęciami.

11. Uczestnicy otrzymują  w dniu rozpoczęcia  indeksy,  w których wpisy będą  potwierdzeniem uczestnictwa

dziecka w zajęciach.

12.  W  przypadku  zgubienia  indeksu,  należy  zwrócić  się  do  Biura  Fundacji,  gdzie  po  uiszczeniu  opłaty

w wysokości 10 zł, student otrzyma duplikat.

13.  Zajęcia  odbywają  się  zgodnie  z  przewidzianym  grafikiem  na  terenie  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika

w Toruniu.

14. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian grafiku, o których niezwłocznie powiadomi Opiekunów.

15. Dzieci odbywają zajęcia w swoich grupach wiekowych, maksymalnie 30-osobowych.

16. Za przygotowanie i prowadzenie zajęć odpowiedzialni są wybrani pracownicy UMK.

17. Zajęcia są ćwiczeniami praktycznymi poprzedzonymi wprowadzeniem w formie wykładu.

18. Uniwersytet Dziecięcy zapewnia materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci.



19.  Opiekunowie zobowiązani  są  przyprowadzić  dzieci  najpóźniej  na  5 minut  przed  rozpoczęciem zajęć.

Osoby przybyłe później nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach. Opiekunowie zobowiązani są odebrać dzieci

z zajęć, podczas których opiekę zapewnia Fundacja.

20. Fundacja nie zezwala na samodzielne opuszczanie sali przez studenta w czasie trwania zajęć.

21.  Samodzielny  powrót  dziecka  po  zakończeniu  zajęć  jest  możliwy  jedynie  po  uprzednim  pisemnym

wyrażeniu zgody przez Opiekuna.

22. Opiekun zaświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na pełne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

23. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.

2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie przez Fundację bądź Uniwersytet

Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  wizerunku  swojego  dziecka  w  formie  fotografii  cyfrowej  bądź  nagrania

filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji Uniwersytetu Dziecięcego.

24. Fundacja zastrzega sobie możliwość skreślenia dziecka z listy studentów w przypadku naruszenia przez nie

ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i  kultury osobistej  oraz złamania zasad regulaminu przez

Opiekunów dzieci.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Amicus Universita s Nicolai Copernici z siedzibą w Toruniu (87-100)
przy ul. Gagarina 11, KRS 00000 27675. Dane kontaktowe: fundacja@umk.pl, tel.: 56 611 22 08.
Dane są  zbierane i  przetwarzane w celu obsługi i  realizacji  projektu oraz w celach rachunkowych, podatkowych oraz
księgowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu i jest warunkiem zawarcia umowy.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do swoich danych,  ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  a  także prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego. Dane będą
przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu maksymalnie przez okres 1 roku (z  wyłączeniem danych
księgowo-kadrowych podlegających odrębnym przepisom).


