Regulamin wydarzenia pod nazwą
„Kosmos w Szkole 2018” (zwany dalej „Regulaminem”)
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia wydarzenia pod nazwą „Kosmos
w Szkole 2018” (zwanego dalej „Wydarzeniem”), którego organizatorem jest Centrum Nauki
Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod
nr 02/06 (zwane dalej „Organizatorem”).

2.

Projekt ESERO tj. European Space Education Resource Office (dalej „Projekt”) realizowany jest
przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z Centrum Nauki Kopernik i polskim
środowiskiem osób zajmujących się tematyką związaną z kosmosem. Projekt skierowany jest
głównie dla nauczycieli i nauczycielek, a jego celem jest ułatwienie nauczania przedmiotów
ścisłych i przyrodniczych z zastosowaniem tematyki i danych związanych z kosmosem.

3.

Na Wydarzenie złożą się warsztaty, wykłady, projekcje i dyskusje o tematyce związanej
z Projektem. Harmonogram Wydarzenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.

Celem Wydarzenia jest:
1)

wzmacnianie i rozwijanie kompetencji zarówno nauczycieli i nauczycielek, jak
i edukatorów i edukatorek, w zakresie wykorzystania w edukacji tematyki związanej
z kosmosem,

2)

promocja programu Projektu i Europejskiej Agencji Kosmicznej,

3)

przedstawienie oferty wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek przy pomocy różnych
metod i zasobów edukacyjnych,

4)

tworzenie środowiska edukatorek i edukatorów biorących udział w Projekcie
tj. społeczności zaangażowanej we wprowadzenie do edukacji zagadnień związanych
z kosmosem,

5.

5)

prezentacja i dyskusja na temat kierunków rozwoju Projektu,

6)

budowanie platformy bezpośrednich kontaktów z uczestnikami Projektu.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w budynku siedziby Organizatora przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20 w dniach 27-28 października 2018 r.
§2
Uczestnicy Wydarzenia i warunki uczestnictwa

1.

Uczestnikami

Wydarzenia

(zwanymi

dalej

łącznie

„Uczestnikami”,

a

każdy

osobno

„Uczestnikiem”) mogą być tylko osoby pełnoletnie, które:
1)

są nauczycielami szkół dowolnego szczebla lub edukatorami; przez edukatorów rozumie
się osoby zajmujące się pracą dydaktyczną lub wychowawczą w ramach edukacji
formalnej lub nieformalnej,
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2)

prawidłowo wypełnią i zapiszą formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
internetowej

www.esero.kopernik.org.pl

(dalej

„Formularz”),

najpóźniej

do

dnia

21 października 2018 r. do godz. 23.59; przy określaniu chwili zgłoszenia decyduje chwila
ukończenia zapisu Formularza w systemie teleinformatycznym Organizatora.
2.

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

3.

W Wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 100 Uczestników. O zakwalifikowaniu do udziału
w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

4.

Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do:
1)

przestrzegania Regulaminu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik zamieszczonego na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.kopernik.org.pl oraz dostępnego
w siedzibie Organizatora,

2)

przestrzegania Regulaminu Planetarium Niebo Kopernika zamieszczonego na stronie
www.kopernik.org.pl oraz dostępnego w siedzibie Organizatora,

3)

stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wyznaczonych przez niego
osób,

4)

zachowywania

się

w

sposób

niezagrażający

bezpieczeństwu

innych

osób,

a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
§3
Dane osobowe
1.

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wypełnienie i zapisanie Formularza oraz wyrażenie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych
osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2.

Podane

w

Formularzu

dane

przetwarzane

będą

wyłącznie

dla

celów

organizacji

i przeprowadzenia Wydarzeniu, w szczególności komunikacji z uczestnikami Wydarzeniu oraz
ewentualnego zwrotu kosztów, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
3.

Uczestnik zgłaszający chęć udziału w Wydarzeniu jest zobowiązany podać następujące
informacje w Formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwę i adres pocztowy instytucji, w
której jest zatrudniony.

4.

Dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez Organizatora, którego adres i siedziba
zostały wskazane w § 1 pkt. 1 Regulaminu. Kontakt do Organizatora oraz osoby pełniącej
u Organizatora obowiązki inspektora ochrony danych: sekretariat@kopernik.org.pl.

5.

Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego do dnia
31 grudnia 2018 r.
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6.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

7.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody. Uczestnikowi przysługuje
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

8.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Wydarzeniu.

10.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu naboru do udziału
w Wydarzeniu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora
oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych.
§4
Zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie

1.

Uczestnikom zamieszkałym poza Warszawą, Organizator zapewnia:
1)

nocleg w Warszawie w nocy z 27 na 28 października 2018 r., przy czym nocleg przysługuje
jedynie Uczestnikom zamieszkałym w odległości większej niż 50 km od Warszawy (liczone
od centrum miasta);zwrot nastąpi z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania CNK
o takiej potrzebie w Formularzu i uzyskania potwierdzenia ze strony CNK,

2)

zwrot uzasadnionych kosztów podróży do kwoty 150,00 zł (słownie złotych: sto
pięćdziesiąt, 00/100) za przejazd pociągiem drugiej klasy lub komunikacją autobusową,
przy czym zakupu biletów dokonuje Uczestnik.

2.

Zwrot kosztów podróży będzie możliwy pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora
najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. oryginałów biletów potwierdzających poniesione koszty.
Zwrot odbędzie się na numer rachunku bankowego podany przez Uczestnika.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów podróży w kwocie wyższej niż wskazana
w pkt 1 ppkt 2) powyżej, przy czym warunkiem uzyskania zwrotu wyższej kwoty jest doręczenie
przez Uczestnika do siedziby Organizatora potwierdzenia dokumentującego poniesione koszty
wraz z pisemnym uzasadnieniem, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Decyzję o zwrocie
kosztów podróży w kwocie wyższej niż podana w pkt 1 ppkt 2) Organizator podejmie według
własnego uznania.

4.

Zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, nastąpi
do dnia 31 grudnia 2018 r., w drodze przelewu na numer rachunku bankowego wskazany przez
Uczestnika. Za dzień dokonanego zwrotu kosztów podróży przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Organizatora.
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5.

Organizator zapewnia 80 miejsc noclegowych. W przypadku większej liczby zgłoszeń,
o przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator poinformuje Uczestników
o przyznaniu miejsca noclegowego nie później niż na 4 dni przed Wydarzeniem.
§5
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.esero.kopernik.org.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

2.

Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami
niezależnymi od Organizatora, za uprzednim powiadomieniem Uczestników.

3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.

Wszelkie spory związane z Wydarzeniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy w myśl
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia pod nazwą „Kosmos w Szkole 2018”

Harmonogram Wydarzenia

Sobota 27 października
rozpoczęcie

zakończenie

Zajęcia

11:00

11:30

Rejestracja Uczestników

11:30

12:00

Przywitanie Uczestników

12:00

13:15

Wykład otwarcia

13:15

14:15

Obiad

14:15

18:15

Warsztaty tematyczne (5 grup)

18:15

18:30

Przerwa kawowa

18:30

20:00

Projekcje filmowe i dyskusja

Niedziela 28 października
rozpoczęcie

zakończenie

Zajęcia

9:00

09:30

Poranna kawa

09:30

10:30

Wykład

10:30

11:30

„Minutki” edukatorów/edukatorek

11:30

11:45

Przerwa kawowa

11:45

15:45

Warsztaty z pracy grupowej (4 grupy)

15:45

16:00

Zakończenie wydarzenia

Organizator zastrzega, że harmonogram Wydarzenia może ulec zmianie.

Strona 5 z 5

