
REGULAMIN BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ NAUKOWYCH „Spotkania 
Odkrywców“ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ NAUKI I PRZYGODY 

 
 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 

2. Cykl warsztatów składa się z czterech spotkań. Warsztaty odbywają się wg ustalonego 

harmonogramu, raz w miesiącu tj. 8 marca, 12 kwietnia,      10 maja, 14 czerwca i trwają 

1,5 godziny zegarowej. 

3. Warsztaty odbywają się w Klubie „Karuzela“, ul. Klaudyny 32, Warszawa. 

4. Maksymalna liczba dzieci biorących udział w warsztatach to 15 osób. 

5. Zapisanie dziecka jest równoznaczne z udziałem w całym cyklu warsztatowym. 

6. Zapisy na warsztaty odbywają sie drogą mailową na adres 

odkrywcy@naukaprzygoda.edu.pl. O wpisaniu dziecka na listę uczetsników decyduje 

kolejnośc zgłoszeń. Zapisanie dziecka oznacza akceptację niniejszego regulaminu, który 

dodatkowo powinen zostać podpisany przez prawnego opiekuna uczestnika zajęć. 

7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. Możliwe jest 

utworzenie drugiej grupy warsztatowej w ramach projektu. 

8. W przypadku niemożności uczestnictwa dziecka w warsztatach, opiekun zobligowany 

jest do zgłoszenia tego organizatorowi zajęć minimum 48h przed planowanym 

warsztatem. Brak takiej informacji jest równoznaczny ze skreśleniem dziecka z listy 

uczestników zajęć. 

9. W przypadku zwolenienia się miejsca na liście uczestników warsztatów, o możliwości 

udziału w warsztatach informowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej. 

10. Bezpłatne zajęcia naukowe są możliwe dzięki darowiźnie przekazanej przez 

warszawskiego darczyńcę. 

11. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażenim zgody na przekazanie 

darczyńczy zdjęć robionych podczas warsztatów w celu dokumentacji projektu.    

12.  Opiekun prawny może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i 

przekazanie mu zdjęć wykonanych na zajęciach (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

□ Zgadzam się na używanie i rozpowszechnianie przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody, mojego 

wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach zajęć. Zezwolenie, o którym mowa 
uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: 
druk, internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.  

 
□   Jeśli na zajęciach będą robione zdjęcia, proszę o przesłanie mi zdjęć z zajęć na adres e-mail:  

 

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów: 

Data i podpis prawnego opiekuna:  


