
Regulamin zajęć edukacyjnych Akademia Edukatora Klimatu (dalej: „Regulamin”)  
edycja VI, 2022/2023 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem zajęć edukacyjnych Akademia Edukatora Klimatu (dalej: Zajęcia) jest Centrum Nauki 

Experyment z siedzibą w Gdyni 81-451, przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862277972, REGON: 221715245, 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Gdyni w Księdze Rejestrowej nr VI (dalej: Organizator 
lub Centrum).  

2. Zajęcia edukacyjne Akademia Edukatora Klimatu skierowane są do Uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych (dalej taką klasę określa się również jako: Uczestnik). 

3. Zamawiającym zajęcia może być: placówka oświatowa lub szkoła (dalej: Zamawiający). 
4. Celem Zajęć jest: 

a) promowanie edukacji ekologicznej wśród młodzieży oraz grona pedagogicznego, 
b) rozwijanie wrażliwości i zachowań proekologicznych wśród Uczniów szkół podstawowych oraz 

młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, 
c) uświadomienie Uczniów o możliwościach bezpośrednich działań prewencyjnych, jakie mogą podjąć w 

celu polepszenia stanu naszego klimatu i środowiska przyrodniczego, 
d) zachęcenie nauczycieli, aby realizacja podstawy programowej w szkołach prowadzona była w sposób 

aktywny, przy wsparciu oferty edukacyjnej Centrum, 
e) promowanie oferty edukacyjnej Centrum. 

5. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wynikających ze 
zmieniających się warunków epidemicznych w kraju, zgodnie z regulacjami wprowadzanymi na poziomie 
krajowym. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 
1. Przystąpienie do Zajęć przez klasę i nauczyciela możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody  Dyrektora 

właściwej szkoły/placówki oświatowej oraz po przekazaniu rodzicom lub prawnym opiekunom Uczestnika 
informacji o udostępnieniu danych osobowych Organizatorowi  i określonych w niniejszym Regulaminie 
zasadach przetwarzania tych danych. 

2. Zamawiający ma obowiązek zminimalizować zakres przekazywanych danych Uczniów, np. poprzez 
zapewnienie, że widoczne dla Centrum identyfikatory Uczniów podczas lekcji online nie będą zawierały 
nazwiska. 

3. W celu wzięcia udziału w dwóch Zajęciach, Zamawiający: 
a) pobiera ze strony internetowej experyment.gdynia.pl, zakładka „Dla nauczycieli”, formularz 

zgłoszeniowy, 
b) uzupełnia formularz zgłoszeniowy o wybrane terminy i godziny spotkań (stacjonarnie i online), 
c) wysyła formularz zgłoszeniowy do Centrum za pośrednictwem osoby wyznaczonej do kontaktu:  

Anna Miotk, a.miotk@experyment.gdynia.pl 
4. Pojedyncze Zajęcia skierowane są do Uczestnika w liczbie nie większej niż 30 Uczniów, nie wliczając w to 

nauczycieli. 
5. Uczniowie, którzy uczestniczyli łącznie w 2 Zajęciach, otrzymają Zaświadczenie Uczestnictwa w Akademii 

Edukatora Klimatu. 
6. Nauczyciel, który wraz z klasą uczestniczył łącznie w 2 Zajęciach, otrzyma zaświadczenie o współpracy z 

Centrum. 
 

§ 3. Przebieg zajęć 
1. Zajęcia składają się z dwóch Zajęć edukacyjnych (lekcji): 

a) Lekcja nr 1 

• odbywa się stacjonarnie w Centrum,  

• za jej przeprowadzenie przewidziana jest cena promocyjna, tj. wynagrodzenie dla Centrum płatne w 
dniu zajęć w kasach Centrum w wysokości: 15 zł/uczeń, zaś jeden nauczyciel na 10 Uczniów ma 
zapewniony udział bezpłatnie, 

• dzień i godzina (do wyboru):7,21,28 października oraz 4 listopada 2022 r., w godzinach 9:30, 11:30, 
13:30, 

• temat lekcji: 
klasy 1-3 SP temat zajęć: Drużyna 3R 

klasy 4-6 SP temat zajęć: Bio-katastrofa lub Pogoda na zmiany (do wyboru) 



klasy 7-8 SP temat zajęć: Energia od nowa lub Dobra(?) atmosfera (do wyboru) 

szkoły ponadpodstawowe, temat zajęć: Miasto w klimacie 

 
b) Lekcja nr 2 

• odbywa się online na MS Teams,  

• jest bezpłatna, 

• dzień (do wyboru): 18,25 listopada i 2 grudnia 2022 r. 

• godzina ustalona przez Zamawiającego i Organizatora, 

• temat lekcji 
klasy 1-3 SP temat zajęć: Dookoła(eko)świata 

klasy 4-8 SP, szkoły ponadpodstawowe, temat zajęć: NiedalEKO w przyszłość (dostosowane do poziomu 

odbiorcy) 

 
2. Lekcja nr 1 prowadzona jest stacjonarnie w Centrum, zgodnie z obowiązującym Regulaminem zajęć 

edukacyjnych Centrum „Lekcje w Experymencie”. 
3. Wynagrodzenie za lekcję nr 1 obejmuje tylko przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w jej ramach, nie 

obejmuje natomiast zwiedzania wystaw. 
4. Jeżeli klasa chce wziąć udziału w lekcji nr 1, a po niej skorzystać ze zwiedzania wystaw, wówczas powinna 

wykupić bilet, zgodnie z obowiązującym cennikiem Centrum (zajęcia edukacyjne poza ramami ww. lekcji nr 
1 oraz zwiedzanie wystaw w kwocie 20 zł za Ucznia). 

5. Lekcja nr 2 przeprowadzona zostanie przez Organizatora dopiero po lekcji nr 1, na żywo, w terminie 

wskazanym w §3 pkt.1b o godzinie ustalonej przez Zamawiającego i Organizatora, w formie online, na 
platformie MS Teams. 

6. Szczegółowy opis zajęć znajduje się na stronie internetowej experyment.gdynia.pl. 
7. Zajęcia w całości prowadzone są przez Organizatora, nie wymagają dodatkowego, merytorycznego 

przygotowania ze strony Zamawiającego. 
8. Uczniowie mogą wziąć udział w lekcji nr 2 bez włączenia kamery i mikrofonu, jednak w celu zapewnienia 

wsparcia dla Uczniów oraz nadzoru nad postępem prac i dostosowaniem tempa prowadzonych zajęć do 
możliwości Uczniów Organizator zaleca włączenie kamer. 

9. Uczestnikom zajęć bezwzględnie zabrania się nagrywania lub rejestrowania na jakichkolwiek nośnikach 
przebiegu Zajęć edukacyjnych.  

10. Centrum oświadcza, że nie nagrywa i nie rejestruje Zajęć na żadnych nośnikach. Nie wykonuje zdjęć Uczniów 
będących Uczestnikami Zajęć i Zamawiającemu.  

11. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania do Zajęć Uczestnika tj. poinformowania Uczniów o 
zachowaniu kultury osobistej w wypowiedziach podczas trwania Zajęć oraz przekazaniu informacji do 
Uczniów, rodziców/opiekunów prawnych o konieczności przygotowania materiałów niezbędnych do 
aktywnego przeprowadzenia Zajęć zgodnie z listą wcześniej dostarczoną przez Organizatora. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do podłączenia się online do Zajęć oraz nadzorowania zachowania Uczniów 
podczas Zajęć. 

13. Podczas Zajęć uruchomiony jest chat, tylko na potrzeby bezpośredniej komunikacji Uczniów z Centrum.  
14. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania Uczniów z zasadami dotyczącymi zajęć edukacyjnych przed ich 

rozpoczęciem.  
15. Jeśli z przyczyn technicznych lub losowych Organizator nie będzie mógł przeprowadzić Zajęć, to zobowiązuje 

się niezwłocznie po ustaleniu nowego terminu z Zamawiającym na przeprowadzenie zaległych Zajęć. 
16. Centrum nie przewiduje terminów dodatkowych, jeśli Uczestnik/Uczeń z przyczyn niezależnych od Centrum 

nie mógł wziąć udziału w jakimś spotkaniu. 
17. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego oraz problemy techniczne nie 

wynikające z winy Centrum. 
 

§ 4. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach określonych poniżej jest Centrum Nauki 

Experyment z siedzibą w Gdyni (81-451)  przy al. Zwycięstwa 96/98   Administratorem danych uczestników 
zajęć pozostaje Dyrektor szkoły/placówki oświatowej. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, 58 72 73 985, +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) zorganizowanie zajęć i kontakt w celu 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, imiona uczestników  

d) zapewnienie wsparcia technicznego w czasie zajęć: numer telefonu nauczyciela.  
5. Podanie danych osobowych z punktów a, b i jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku 

niepodania danych osobowych wykonanie umowy będzie niemożliwe. Dane z punktu c udostępniane są 
przez szkołę z uwzględnieniem zapisów §2 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu. Podanie numeru 
telefonu (d) jest dobrowolne – jego nie podanie oznacza że w przypadku problemów technicznych osoba 
zamawiająca będzie musiała sama skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania wsparcia.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, ale Dane 
niezbędne do przeprowadzenia zajęć (wizerunek, imię uczestnika, mogą być przetwarzane w aplikacji użytej 
przez szkołę np. MS Teams) na zasadach dla niej właściwych. 

7. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie wsparcia 
technicznego IT na czas świadczenia usługi. 

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. Dane z systemu rezerwacji zostaną usunięte po upływie 3 lat od daty zakończenia sprzedaży. W przypadku 
sprzedaży dla której wystawiono fakturę okres ten zostanie przedłużony do około  6 lat.  

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.experyment.gdynia.pl. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 
3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub 

nieprawdziwych danych, 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.  

4. Regulamin zaczyna obowiązywać  w dniu jego publikacji. 

 


