Regulamin zajęć edukacyjnych „EXPERYMENT w szkole” (dalej: „Regulamin”).

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

Organizatorem zajęć edukacyjnych „EXPERYMENT w szkole” [dalej: „zajęcia”] 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).
Zamawiającym zajęcia jest placówka oświatowa (przedszkole/szkoła) lub nauczyciel (dalej: zamawiający lub nauczyciel).
W zajęciach mogą wziąć udział dzieci z przedszkola, gr. „O” z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, a także szkoły podstawowe klasy I-VIII.
Celem zajęć jest:
a) promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, wśród dzieci i młodzieży,
b) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności logicznego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków i
dociekania, poprzez zwiększenie zainteresowania eksperymentowaniem w trakcie nauki przedmiotów ścisłych i
przyrodniczych,
c) zachęcenie nauczycieli, aby realizacja podstawy programowej w przedszkolach i szkołach prowadzona była w
sposób aktywny, przy wsparciu oferty edukacyjnej CN EXPERYMENT,
d) zaznajomienie dyrektorów, nauczycieli z ofertą edukacyjną CN EXPERYMENT jako narzędziem do pracy z
dzieckiem/uczniem,
e) zachęcenie nauczycieli do promowania oferty CN EXPERYMENT w przedszkolach i szkołach.
§ 2. Warunki uczestnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Udział w zajęciach możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu oraz po ich
opłaceniu.
Zamówienie można złożyć telefonicznie +48 58 500 49 94 lub e-mailowo: bilety@experyment.gdynia.pl.
Zamówienie na zajęcia można złożyć ze 120 – dniowym wyprzedzeniem.
Zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od daty złożenia, za pośrednictwem platformy PayU (przelew online lub
tradycyjny) ale nie później niż 5 dni przed planowaną datą zajęć.
W przypadku braku zanotowania wpłaty na koncie CN EXPERYMENT na 5 dni przed planowaną datą zajęć brak jest
możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
Termin zajęć można dostosować do potrzeb grupy oraz zmienić do 21 dni przed zajęciami.
Zamawiający może odwołać zajęcia najpóźniej na 14 dni przed ich planowanym terminem e-mailowo:
bilety@experyment.gdynia.pl.
Centrum ma możliwość odwołania lub zmiany tematu zajęć najpóźniej na 5 dni przed terminem odbywania się zajęć.
W przypadku odwołania zajęć w terminach wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej Centrum dokona zwrotu pieniędzy
wpłaconych na poczet zajęć.
Podczas składania zamówienia na zajęcia należy podać nr telefonu do nauczyciela, który odpowiedzialny będzie za
organizację zajęć ze strony zamawiającego.
Nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na zajęcia, przedstawiciel CN EXPERYMENT
skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia szczegółów zajęć oraz ich daty i godziny.
Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt pojedynczych zajęć to 400 zł/brutto za grupę 11-30 osób (nie wliczając
nauczycieli).
Centrum nie pobiera dodatkowej opłaty za koszt transportu, dlatego też warunkiem wzięcia udziału w tej formie zajęć
jest zamówienie liczby zajęć zgodnej ze strefą, w której znajduje się zamawiający, tj.:
a) strefa nr 1.:Gdynia – min. 1 zajęcia w danym dniu,
b) strefa 2.: Sopot, Rumia, Reda, gm. Kosakowo – min. 2 zajęcia w danym dniu,
c) strefa 3.: Gdańsk, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Szemud – min. 3 zajęcia w danym dniu
d) w przypadku placówki spoza wymienionych stref lub mniejszej ilości zajęć należy kontaktować się bezpośrednio z
Centrum w celu indywidualnej wyceny
Pojedyncze zajęcia skierowane są do grupy w liczbie nie większej niż 30 osób nie wliczając nauczycieli.
Jeśli z przyczyn technicznych lub losowych CN EXPERYMENT nie będzie mogło przeprowadzić zajęć to zobowiązuję się
niezwłocznie po ustaleniu nowego terminu z Zamawiającym na przeprowadzenie zaległych zajęć lub zwrot kosztów.
§ 3. Przebieg Zajęć

1.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są u zamawiającego tj. szkole/przedszkolu, w salach lekcyjnych/dydaktycznych lub
odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach na terenie siedziby zamawiającego i przeznaczone są dla grup
zorganizowanych dzieci i młodzieży.
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Centrum przywozi z sobą niezbędny sprzęt laboratoryjny, odczynniki i materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
Zajęcia w całości prowadzone są przez edukatorów CN EXPERYMENT, nie wymagają dodatkowego, merytorycznego
przygotowania ze strony nauczyciela.
Szczegółowy wykaz zajęć znajduje się na stronie www.experyment.gdynia.pl w zakładce oferta zajęć edukacyjnych
„EXPERYMENT w szkole”
Zajęcia edukacyjne odbywają się od wtorku do piątku, w czasie trwania roku szkolnego, w godzinach pracy CN
EXPERYMENT. Dokładna godzina i dzień zajęć ustalany jest indywidualnie.
Czas trwania zajęć edukacyjnych to od 30 do 45 minut, w zależności od rodzaju zajęć.
Zajęcia zaczynają się punktualnie, przy czym zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia edukatorom sali, w której
odbywać się będą zajęcia, przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu. Spóźnienia po stronie zamawiającego
powodują skrócenie lub nieprzeprowadzenie zajęć bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów.
Uczestnikom zajęć jak i zamawiającemu bezwzględnie zabrania się nagrywania lub rejestrowania na jakichkolwiek
nośnikach przebiegu zajęć edukacyjnych. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć potwierdzające lub upamiętniające
odbycie zajęć, po uprzednim wyrażeniu zgody przez prowadzących.
Centrum nie nagrywa i nie rejestruje zajęć na żadnych nośnikach. Nie wykonuje zdjęć uczestnikom zajęć i
zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania uczestników z zasadami dotyczącymi zajęć edukacyjnych przed
rozpoczęciem zajęć, a także ich przygotowania tj. odpowiednie ich usadzenie, poinformowanie o zachowaniu kultury
osobistej w wypowiedziach podczas zajęć itp.
Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszego przygotowania sali, w której odbywać się będą zajęcia, zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez pracownika CNE podczas dokonywania rezerwacji tj.: obecność w sali okna, możliwość
zaciemnienia, komputer, rzutnik z dźwiękiem, przedłużacz oraz kosze śmietnikowe.
Sala, w której prowadzone będą zajęcia, powinna znajdować się w pobliżu miejsca z dostępem do bieżącej wody oraz
toalety.
Zamawiający powinien zapewnić CN EXPERYMENT miejsce parkingowe umożliwiające swobodny transport
wyposażenia CN EXPERYMENT potrzebnego do przeprowadzania zajęć zarówno przed jak i po odbywających się
zajęciach.
Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia przygotowania sali i jej wyposażenia na dzień przed ustalonym
terminem zajęć. Opiekun zobowiązany jest do zebrania grupy przed wyznaczoną salą dydaktyczną o godzinie, w której
rozpoczynają się zajęcia.
Zamawiający w dniu zajęć o ustalonej godzinie powinien oczekiwać na pracowników CN EXPERYMENT w ustalonym
miejscu.
Nauczyciel zobowiązany jest do obecności podczas całości trwania zajęć i w razie zaistnienia takiej konieczności,
odpowiedzialny jest za zachowanie uczestników zajęć.
Podczas trwania zajęć CN EXPERYMENT nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu będącego własnością
zamawiającego lub uczestnika.
Jeżeli uczestnik zajęć będzie świadkiem uszkodzenia sprzętu, szkła laboratoryjnego lub jakiegokolwiek innego
wyposażenia, powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu zajęcia.
W trakcie zajęć należy zachować wszelkie środki ostrożności BHP. Na stołach mogą znajdować się wyłącznie
przedmioty niezbędne do pracy.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń Edukatorów prowadzących zajęcia.
Za szkody w sprzęcie CN EXPERYMENT powstałe podczas zajęć, wynikające z niedostosowania się do zasad,
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
O każdym ryzykownym zdarzeniu (np. skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub
rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego i podać
okoliczności zdarzenia.
Nie należy uruchamiać żadnych urządzeń oraz wykonywać żadnych zadań będących częścią zajęć bez uprzedniego
polecenia osoby prowadzącej zajęcia. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez
prowadzącego.
Wszelkie czynności w trakcie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie
narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
Zabrania się przenoszenia oraz wynoszenia z sali elementów zajęć, preparatów i innych rzeczy, przeznaczonych do
przeprowadzenia zajęć, bez wyraźnej zgody prowadzącego. Zabrania się zawłaszczania przez uczestników elementów
wykorzystywanych w zajęciach.
Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się jedzenia i picia. Bezwzględnie nie wolno brać do ust żadnych substancji i
przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą
prowadzącego zajęcia.
We wszystkich sprawach nieobjętych zasadami należy zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia.
Opiekun grupy lub Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami dotyczącymi zajęć
edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć.
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§ 4 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
(dalej: CNE).
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, tel. 58 72 73 985, kom. +48 500 472 830
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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) – dalej: „RODO” – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Cel przetwarzania danych osobowych:
a) rezerwacja zajęć i kontakt w celu przekazania materiałów oraz ustalenia sposobu przygotowania do zajęć: imię,
nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu nauczyciela,
b) Płatność online: imię, nazwisko osoby składającej zamówienie, adres e-mail,
c) Przeprowadzanie zajęć: wizerunek uczestników i nauczyciela, imiona i nazwiska uczestników i nauczyciela.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku niepodania danych
osobowych wykonanie umowy będzie niemożliwe.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia
zgody na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać inspektorowi ochrony danych
osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia , lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:iod@experyment.gdynia.pl
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

Regulamin dostępny jest na stronie www.experyment.gdynia.pl w zakładce oferta zajęć „EXPERYMENT w szkole”.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych
danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Centrum. W
przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Centrum z odpowiedzialności za naruszenie
tych praw.
Regulamin wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem.
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