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Regulamin Programu dla nauczycieli „EXPERT EXPERYMENTU” (dalej: „Regulamin”) 

pt. „Ścieżki edukacyjne – przeżyj przygodę z Centrum Nauki EXPERYMENT” 

 

Program EXPERT EXPERYMENTU służy stworzeniu grona nauczycieli, którzy wspólnie  

z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni promują aktywną naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wśród 

dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat przedszkolnych po najstarszych maturzystów.  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem programu „EXPERT EXPERYMENTU” [dalej: „Program”] jest Centrum Nauki EXPERYMENT 

w Gdyni 81-451, al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862277972, REGON 221715245, wpisane do Rejestru Instytucji 

Kultury Gminy Gdynia w Księdze Rejestrowej VI (dalej: „CN EXPERYMENT” lub „Centrum”).  

2. Program skierowany jest do nauczycieli z placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania z terenu 

województwa pomorskiego. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Nauczyciel w celu wzięcia udziału w Programie musi przesłać skan zgłoszenia udziału w Programie, 

podpisany przez Dyrektora przedszkola/szkoły, na adres l.golaszewska@experyment.gdynia.pl ( zgłoszenie 

dostępne jest na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl w zakładce DLA NAUCZYCIELI). 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.10.2020 r. 

3. Nauczyciele zakwalifikowani do Programu zwani są dalej w Regulaminie: „EXPERTAMI”.  

4. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne. 

 

§ 3 

Przebieg Programu 

 

1. Program prowadzony będzie w semestrze zimowym 2020/2021, składać się będzie z trzech spotkań, których 

dokładny harmonogram, przebieg i tematyka znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. W ramach Programu nauczyciele, we współpracy z zespołem CN EXPERYMENT, przygotują ścieżki 

edukacyjne na wystawach CN EXPERYMNET, zgodne z podstawą programową oraz nawiązujące do 

prowadzonych w szkole/przedszkolu lekcji. 

3. Harmonogram programu: 

a) Nadsyłanie zgłoszeń: do 16.10.2020 r. 
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b) Spotkanie nr 1: 28.10.2020 r. w godz. 16:00-19:00 

c) Spotkanie nr 2: 24.11.2020 r. w godz. 16:00-19:00 

d) Spotkanie nr 3: styczeń 2021 r. (dokładny termin zostanie ustalony z uczestnikami Programu oraz na 

podstawie postępu w realizacji założeń zawartych w Programie) 

e) Podsumowanie Programu, wręczanie certyfikatów udziału: maj 2021 r. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. EXPERCI otrzymają Certyfikat udziału w Programie. 

2. Materiały dot. opracowania ścieżek edukacyjnych, opracowane w przez EXPERTÓW w ramach Programu, 

po ich zaakceptowaniu przez Centrum, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.experyment.gdynia.pl w zakładce DLA NAUCZYCIELI z dopiskiem „Zarekomendowane przez 

Panią/Pana…”, a także zamieszczone w aplikacji BALTIC MUSEUMS LOVE IT, z której będą mogli korzystać 

odwiedzający CN EXPERYMENT. 

3. Za najlepiej przygotowane ścieżki edukacyjne, Centrum przewiduje wręczenie vouchera dla grupy 

dzieci/uczniów z przedszkola/szkoły EXPERTA, na jedno bezpłatne testowanie ścieżek edukacyjnych, w 

wyniku którego opinie uczestników będą wpływać na dalsze modyfikowanie i ich ulepszanie. 

4. Oficjalne ogłoszenie rezultatów Programu odbędzie się w maju 2021 r. 

5. Centrum zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie, a w skrajnych przypadkach do 

blokowania uczestnictwa w Programie tych EXPERTÓW, którzy naruszają postanowienia niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do 

prób zmiany zasad funkcjonowania Regulaminu Programu, 

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Centrum lub godzą w jego wizerunek, 

c) korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich,  

w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.  

 

§ 5 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR. Inspektor Ochrony Danych osobowych 

powołany przez Organizatora: iod@experyment.gdynia.pl tel. tel. 58 72 73 985 

2. Podanie danych osobowych przez uczestników Programu jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość 

przystąpienia do Programu.  

3. ORGANIZATOR będzie przetwarzać następujące dane osobowe EXPERTÓW: imię, nazwisko, adres e-

mailowy, numer telefonu, przedmiot nauczania, rodzaj i adres placówki oświatowej. 
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4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Programu udzielona w formularzu 

zgłoszeniowym, zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości email na adres 

iod@experyment.gdynia.pl. Operacje przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody 

pozostaną zgodne z przepisami także po jej wycofaniu. 

5. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu. 

6. Dane uczestników będą usuwane po zakończeniu kolejnych etapów (karty zgłoszeniowe) z wyjątkiem 

danych laureatów, które będą przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane 

zostaną też usunięte w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

7. Zbierane dane zostaną ujawnione podmiotom współpracującym z CNE w zakresie obsługi 

informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE) oraz zostaną upublicznione na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

8. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. Przetwarzane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

10. Uczestnikom Programu przysługuje: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizowania, tj.: Prawo do wycofania zgody na 

przetwarzania danych osobowych; 

• Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych oraz ich kopii. 

• Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia 

danych. 

• Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy: są one już zbędne do osiągniecia celu 

w jakim zostały zebrane lub gdy uznasz, że dane przetwarzane były w sposób niezgodny  

z przepisami. 

• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich 

operacji przetwarzania w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość danych (na czas 

konieczny do sprawdzenia danych) lub uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny  

z przepisami, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień napisz do Inspektora ochrony danych CNE 

(iod@experyment.gdynia.pl). 

11. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych przez Organizatora 

Uczestnikom programu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl. 

12. W przypadku gdy jakiekolwiek materiały rozpowszechniane przez EXPERTA będą zawierały wizerunki 

osób, EXPERT zapewni, że osoby te (lub ich prawni opiekunowie) wyraziły zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku w taki sposób, w celu związanym z udziałem w konkursie, zgodnie z wymogami art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ww. regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych.  
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie experyment.gdynia.pl/pl/oferta/dla-nauczycieli  

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Programie na takich samych warunkach. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 

4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub 

nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub 

opóźniających wręczenie przez Centrum nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. 

W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Centrum 

z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu. 

https://experyment.gdynia.pl/pl/oferta/dla-nauczycieli

