REGULAMIN PROJEKTU
BSP, jako przykład zaawansowanej konstrukcji
inżynierskiej

I. Informacje ogólne
Projekt „BSP, jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej”, zwany
w dalszej części regulaminu Projektem, realizowany jest w ramach programu
Uniwersytet Młodego Odkrywcy finansowanego ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad realizacją projektu sprawuje
Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży działający w Politechnice
Koszalińskiej z siedzibą przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie. Zajęcia w
ramach Projektu realizowane są bezpłatnie ze środków Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

II. Cele i zadania Uniwersytetu
1. rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
2. stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju
młodego pokolenia;
3. inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
4. propagowanie kultury innowacyjności;

5. zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem
naukowego oglądu rzeczywistości;
6. integracja
–

przez

lokalnej

stworzenie

społeczności
warunków

wokół
do

ośrodków

prowadzenia

akademickich

zorganizowanych,

pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez
jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas
nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i
podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

III. Beneficjenci Projektu
1. Uczestnikami projektu może być młodzież w wieku od 13 do 16 lat.
 Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zgłoszenie dziecka przez rodzica
lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w
Projekcie, w czasie rejestracji należy podać adres email niezbędny do
pełnego zarejestrowania uczestnika.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko do Projektu zgadzają się
równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich
dziecka na stronach internetowych Projektu oraz KUDiM, w mediach oraz
materiałach promocyjnych i informacyjnych KUDiM i instytucji nadrzędnych.

IV. Organizacja zajęć w ramach Projektu
1. Zajęcia realizowane w ramach Projektu odbywać będą się w okresie od
marca do końca czerwca 2017. W czasie całego cyklu odbędzie się 10 spotkań
w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów, trwających 45 lub 90 minut.
2. Zajęcia odbywać się będą w soboty, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej na
ul. Śniadeckich 2.
3. Plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Koszalińskiego
Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, po zakończeniu procesu rekrutacji.
4. KUDiM zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć

z przyczyn

niezależnych od organizatorów. Uczestnicy zostaną poinformowani o takich
zmianach na podany w rekrutacji adres email, oraz poprzez stronę
internetową KUDiM.
5. Zajęcia są bezpłatne

V. Zasady obowiązujące na zajęciach
1. Zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe odbywać się będą w grupach nie
przekraczających 40 osób.
2. Na wykład uczestnicy przychodzą co najmniej 15 minut przed podaną
godziną rozpoczęcia zajęć lub w innym czasie podanym przez organizatora i
rejestrują się u organizatora.
3. Wchodząc na zajęcia uczestnicy składają swój podpis na liście
obecności.

4. Podczas zajęć uczestnicy są pod opieką organizatorów , nie mogą
samowolnie opuszczać sali. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy
się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
5. Po zajęciach uczestnicy odbierani są przez rodziców lub opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które
mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą
odpowiedzialności

za

uczestników

pozostawionych

bez

opieki

po

zakończeniu zajęć.
6. Uczestnicy zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach i
stosują się do poleceń organizatorów.
7. W przypadku rażącego naruszenia przez studenta w/w zasad oraz
norm kultury osobistej może zostać skreślony z listy studentów.

VI. Rekrutacja
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Koszaliński Uniwersytet
Dzieci do momentu wyczerpania miejsc.
2. Zapisy odbywają się w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną.
3. Rodzic lub opiekun kandydata na Uczestnika Projektu, po zaakceptowaniu
rekrutacji drogą elektroniczną, zobowiązany jest wypełnić deklarację
uczestnictwa w projekcie i dostarczyć ją do biura KUDiM.
4.

Dostarczenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie, daje prawo

do uczestnictwa w zajęciach.

VII. Opłaty za zajęcia w ramach Projektu
1. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY

VIII. Zaliczenia i dyplomy
1. Wszystkie osoby które wezmą udział w projekcie otrzymają dyplom
ukończenia Projektu
2. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na 70% zajęć.

IX. Uwagi
W trakcie trwania Projektu Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
regulaminu jeśli wynikać ona będzie z wymagań stawianych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet
Młodego Odkrywcy.

