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Regulamin udziału w projekcie 
„Fizyka na wyciągnięcie ręki” 

 

Regulamin (dalej: Regulamin) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa 

w spotkaniach edukacyjnych (dalej: Spotkania) w ramach projektu „Fizyka na wyciągnięcie ręki” (dalej: Projekt), 

organizowanym przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 5/7, 87-100 Toruń 

(dalej: Fundacja). 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

1.1. Niniejszy Regulamin, określa zasady oraz zakres udziału w Spotkaniach. 

1.2. Organizatorem i wykonawcą Projektu jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą przy 

ul. Grudziądzkiej 5/7,  87-100 Toruń. 

1.3. Osobą kontaktową i odpowiedzialną za realizację Spotkań jest wyznaczony pracownik Fundacji.   

Dane kontaktowe dostępne są na stronie Fundacji dotyczącej Projektu. 

1.4. Celem Projektu jest pobudzenie ciekawości i zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi. 

1.5. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny. 

 

2. OPIS OGÓLNY SPOTKAŃ 

2.1. Jako Spotkanie rozumie się wykład popularnonaukowy (dalej: Wykład) organizowany w Toruniu  

w miejscu wyznaczonym przez Fundację oraz warsztaty "Pokażemy Wam fizykę" (dalej: Warsztaty) 

odbywające się w placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. 

2.2. Jednorazowo Spotkanie trwa od 30 do 60 minut w zależności od rodzaju Spotkania i wieku 

uczestników. 

2.3. Program Spotkań jest dostosowany do etapu edukacyjnego i wieku uczestników. 

2.4. Jeżeli w danej placówce odbywają się dwa Warsztaty w tym samym dniu, pomiędzy nimi musi nastąpić 

min. 15 min przerwa.  

2.5. Podczas Warsztatów każdy uczestnik ma szansę wykonać samodzielnie doświadczenia, zaznajomić się 

z omawianymi zjawiskiami oraz zadać nurtujące go pytania. 

2.6. Warsztaty prowadzone są przez dwóch edukatorów, nie jest wymagana obecność pracownika Fundacji. 

2.7. Każdy Wykład poświęcony jest innej tematyce i prowadzony przez naukowca związanego z Fundacją. 

 

3. UCZESTNICTWO W SPOTKANIU 

3.1. Spotkania są skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych 

znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

3.2. Wybrana placówka oświatowa powinna zadbać, aby grupa   uczestnicząca   w Spotkaniu  wynosiła 

nie mniej niż 10 uczniów. 

3.3. Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób w przypadku Warsztatów, oraz 100 osób w przypadku 

Wykładów. 
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3.4. W trakcie trwania Spotkania wymaga jest obecność min. jednego opiekuna grupy, który sprawuje 

opiekę nad uczniami. 

3.5. Warunkiem udziału w  Spotkaniu jest Rejestracja placówki przez formularz zgłoszeniowy dostępny  

na stronie Fundacji. 

3.6. O udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista uczestników ustalana jest na podstawie 

kolejności otrzymanych zgłoszeń. 

3.7. Placówkę do projektu może zgłosić zarówno dyrektor, jak i nauczyciel/opiekun grup za zgodą dyrektora 

danej placówki. 

3.8. Daną placówkę można zgłosić tylko raz, a zgłoszenie nie może obejmować więcej niż 2 grupy (dotyczy 

wyłącznie Warsztatów). 

3.9. Udział w więcej niż jednym Wykładzie wymaga każdorazowej rejestracji poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji. 

 

4. PROCEDURA ROZSTRZYGNIĘCIA. 

4.1. Do udziału w Spotkaniach zostanie zakwalifikowanych minimum 10 placówek oświatowych, 

zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w promieniu 100 km od siedziby 

Fundacji. 

4.2. O zakwalifikowaniu ośrodka do udziału w Projekcie wybrane placówki zostaną poinformowane drogą 

mailową lub telefoniczną przy użyciu danych podanych w formularzu zgłoszeniowym. 

4.3. Po zakwalifikowaniu do Projektu pracownik Fundacji dostosuje termin Warsztatów do dostępności 

edukatorów Fundacji oraz preferencji placówki. 

4.4. W przypadku braku zainteresowania placówek oświatowych udziałem w Projekcie, Fundacja 

przewiduje możliwość zaproszenia wybranych placówek do udziału w Projekcie. 

 

5. DANE OSOBOWE I ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ INTERNETOWĄ. 

5.1. Placówki zgłaszając się do projektu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych podczas rejestracji. 

5.2. Fundacja  zapewnia, że zebrane informacje zostaną zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym oraz będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie. 

5.3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, która przetwarza dane 

w związku z Projektem, w rozumieniu 

5.3.1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli dobrowolnie wyrażonej zgody; 

5.3.2.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w prawnie uzasadnionych interesach Fundacji jakimi są: 

5.3.2.1. sprawna organizacja Spotkań, 

5.3.2.2. możliwość nawiązania kontaktu z opiekunami uczestników Spotkań, 

5.3.2.3. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz dochodzenie lub obrona roszczeń, 

5.3.2.4. działania statystyczne i raportowanie; 
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6. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

6.1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z jej przedstawicielem, w trakcie 

procesu rekrutacji ze względu na duże zainteresowanie projektem lub prowadzenie w danej chwili 

Spotkania w innej placówce. 

6.2. Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, spowodowane podaniem przez 

Uczestników Projektu nieprawdziwych danych, bądź na skutek innego typu nieprawidłowości  

po stronie Uczestników, ani nie jest stroną w sprawach dotyczących ewentualnych roszczeń prawnych 

osób trzecich do podanych danych. 

6.3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

6.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w Sądzie Właściwym  

ze względu na siedzibę Fundacji. 


