
REGULAMIN  
ZĄBKOWICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 

 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
- ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania projektu pn. „ZĄBKOWICKI 
UNIWERSYTET DZIECIĘCY”, zwany dalej ZUD. 

 
DEFINICJE 

§ 2 
 Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie ZUD jest mowa o: 
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 57-200 

Ząbkowice Śląskie (zwany dalej ZOK). 
2. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach ZUD, składający 

się z dwóch semestrów (jesiennego i wiosennego), którego termin rozpoczęcia i zakończenia 
określony jest harmonogramem zajęć. 

3. Karcie zgłoszenia – należy przez to rozumieć formularz papierowy niezbędny                          
do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach ZUD w danym roku akademickim. 

4. Studencie – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające na zajęcia w ramach ZUD. 
 

CELE I ZADANIA ZUD 
§ 3  

1. Celem ZUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. 
Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału. 

2. Program zajęć w ramach ZUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki, 
kultury i sportu. 

3. Cele i zadania ZUD realizowane są przez Organizatora przy współudziale   
z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i sportu z terenu Gminy Ząbkowice  Śląskie. 

 
ZASADY REKRUTACJI 

§ 4  
1. Studentem pierwszego roku ZUD może zostać każde dziecko w wieku 6-7 lat, zamieszkałe na 

terenie Gminy Ząbkowice Śląskie lub uczęszczające do placówek oświatowych Gminy 
Ząbkowice Śląskie. 

2. Studentem drugiego roku ZUD może zostać Student, który ukończył pierwszy rok 
Ząbkowickiego Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2015/2016. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w formie pisemnej poprzez złożenie przez Rodzica lub Opiekuna 
prawnego wypełnionej karty zgłoszenia w siedzibie Organizatora oraz dokonania opłaty za 
pierwszy semestr w dniu zapisu. Wzór karty zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 -  dla 
studenta pierwszego  roku  i Załącznik Nr 2 - dla studenta drugiego roku. 

4. Określa się termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 05.10.2016r. 
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na pierwszy rok studiów w roku 

akademickim 2016/2017 decyduje kolejność wpływania zgłoszeń. 
6. Planuje się przyjęcie 40 studentów pierwszego roku. 
7. Kandydaci przyjęci w danym roku akademickim do ZUD otrzymają stosowną informację na 

adres poczty elektronicznej, podany w karcie zgłoszenia, lub telefonicznie. 
8. Otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 7, jest jednoznaczne z nadaniem statusu 

Studenta ZUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 
9. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku wolnych miejsc zostają automatycznie 

wpisani na listę rezerwową, wg kolejności wpływania zgłoszeń, o których mowa w ust. 5. 
10. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są 



kolejnym kandydatom z listy rezerwowej. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
§ 5 

 Rodzice/Opiekunowie prawni Studenta ZUD zobowiązani są do: 
1. Zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej Organizatora: 

www.e-zok.pl. 
2. Zapoznania i wytłumaczenia Studentowi ZUD jego powinności podczas zajęć wynikających  

z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 
3. Śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej Organizatora  

i stosowania się do nich. 
 

§ 6 
1. Student ZUD otrzymuje INDEKS i IDENTYFIKATOR,  które mają charakter symboliczny. 
2. W przypadku zgubienia indeksu lub identyfikatora należy wysłać, na adres poczty 

elektronicznej Organizatora lub złożyć osobiście, pisemną prośbę o wydanie duplikatu. 
3. Rodzic lub Opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta ZUD  

w zającach w ramach ZUD. 
4. Uczestnictwo w zajęciach ZUD jest odpłatne. 
5. Wysokość opłaty semestralnej określa się na kwotę 50,00 zł. brutto za semestr (słownie: 

pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.). Wpłaty należy dokonać w kasie Organizatora: za pierwszy semestr 
do 05.10.2016 roku, a za drugi semestr do 02.03.2017 roku. 

6. W wyniku rezygnacji z zajęć ZUD, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje zwrot wniesionej 
opłaty. 

 
§ 7 

 Skreślenie Studenta ZUD z listy uczestników następuje w przypadku: 
1. Złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach ZUD przez Rodzica/ Opiekuna prawnego. 
2. Dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach ZUD. 
3. Rażącego naruszenia przez Studenta ZUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby 

prowadzącej zajęcia.  
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
§ 8 

1. Zajęcia w ramach ZUD (w formie zająć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, 
warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem 
akademickim. 

2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników placówek oświatowych, instytucji kultury  
i sportu Gminy Ząbkowice Śląskie. 

4. Zajęcia organizowane są w obiektach i na terenie w/w podmiotów. 
 

§ 9 
1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl. oraz 

na stronie internetowej Gminy Ząbkowice Śląskie: www. zabkowiceslaskie.pl. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć  

z przyczyn od niego niezależnych. Rodzice /Opiekunowie prawni zostaną poinformowani 
drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie również 
umieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl. 

 
§ 10 

1. Każdy Student ZUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed rozpoczęciem. 
2. W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach Rodzic lub Opiekun prawy  każdorazowo 

zobowiązany jest  do poinformowania Organizatora o przyczynach nieobecności. 
3. Student ZUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć. 

http://www.e-zok.pl/
http://www.e-zok.pl/
http://www.e-zok.pl/


4. Obecność Studentów na zajęciach będzie odnotowywana w prowadzonym Dzienniku zajęć 
ZUD. 

5. Studenci ZUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie 
mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/sal zajęć dydaktycznych. W każdej chwili, 
chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę. 

6. Na zakończenie zajęć Student ZUD otrzymuje wpis w indeksie. 
 

§ 11 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach. 
2. Podczas trwania zajęć Rodzice/Opiekunowie prawni Studentów ZUD mogą przebywać na 

terenie, na którym odbywają się zajęcia. 
 

§12 
1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student ZUD powinien posiadać w swoim 

indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim.  
2. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia. 

 
§13 

1. Student ZUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach  
danego roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia ZUD. 

2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny. 
 

§14 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) ewentualne zdarzenia czy wypadki przed zajęciami lub po ich zakończeniu; 
b) dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć; 
c) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez 
dziecko w trakcie zajęć ZUD. 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§15 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy wypełniają i dostarczają kartę zgłoszenia wyrażają tym 

samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych 
osobowych w celach związanych z organizacją ZUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, 
otrzymywanie informacji (dotyczących ZUD) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, 
poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na podany przez nich adres poczty elektronicznej. 

2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe, obowiązują przepisy Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883  
z późniejszymi zmianami). Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do 
danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

3. Administratorem danych jest Organizator. 
4. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie 

wizerunku/głosu/wypowiedzi Studenta w ramach prowadzonych przez Organizatora  
i Gminę Ząbkowice Śląskie działań informacyjno-promocyjnych związanych z promocją 
projektu  i działalnością ZUD. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy 
lub nagrania wykonane podczas zajęć ZUD, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, mogą zostać  umieszczone na stronach   internetowych Organizatora  
www.e-zok.pl oraz Gminy Ząbkowice Śląskie: www.zabkowiceslaskie.pl, 
www.krzywawieza.eu, w publikacjach, albumach, kalendarzach oraz wykorzystane w 
kanałach komunikacyjnych i informacyjnych (np. Facebook, Youtube). Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć.  

5. Rodzic/Opiekun prawny zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 

http://www.e-zok.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/
http://www.krzywawieza.eu/


również wynagrodzenia, względem Organizatora i Gminy Ząbkowice Śląskie z tytułu 
wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi Studenta na potrzeby działalności  
i promocji ZUD. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§16 

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez Rodzica/Opiekuna prawnego w zajęciach ZUD poprzez 
dostarczenie karty zgłoszenia, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści 
niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo 
na stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami 
prawnymi drogą elektroniczną, telefonicznie oraz przez umieszczanie informacji na stronie 
internetowej Organizatora. 

4. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Ząbkowicki Uniwersytet 
Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie Rodziców/Opiekunów prawnych  
z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2016 roku . 
 

 
 


