Regulamin uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych organizowanych w ramach
szkoły letniej przez Akademeia High School prowadzonej przez Akademeia High
School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Akademeia High School (dalej „Organizator”), w ramach szkoły letniej zaprasza dzieci do
uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych:
CREATIVE & DRAMATIC WRITING SUMMER SCHOOL (14-18 lat)
MATHEMATICS SUMMER SCHOOL (14-16 lat & 17-18 lat)
MEDICINE SUMMER SCHOOL (16-18 lat)
BIOCHEMISTRY SUMMER SCHOOL (13-15 lat)
SOCIAL SCIENCES SUMMER SCHOOL (15-18 lat)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES SUMMER SCHOOL (14-17 lat)
3D PRINTING & ROBOTICS SUMMER SCHOOL (14-18 lat)

Regulamin:
1.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Akademeia High School przy ul. Św. Urszuli
Ledóchowskiej 2 w Warszawie.

2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu
oraz zapoznania się z Akademeia High School Handbook, który jest dostępny na:
http://akademeia.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Akademeia-High-SchoolParents-Handbook.pdf .
3. Formularz zgłoszeniowy na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem
zamieszczony

jest

na

stronie

internetowej

Akademeia

High

School

https://akademeia.edu.pl/en/summer-schools-2019
4. Zapisu na warsztaty mogą dokonać wyłącznie przedstawiciele ustawowi
uczestników.
5. Zapisy

prowadzone

są

za

pośrednictwem

strony

internetowej

www.akademeia.edu.pl i trwają do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć
uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia
formularza wskazany przez system elektroniczny.

6. O pomyślnym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowanie na warsztaty
potwierdzone jest telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych po
otrzymaniu zgłoszenia. Opłata za uczestnictwo musi być uiszczona do 31 maja
2019 włącznie.
7. Osoby nie zakwalifikowane na listę uczestników, tworzą listę rezerwową. Osoby,
które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane drogą mailową na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zwolnienia się miejsca
na konkretny warsztat, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym
osobom z listy rezerwowej.
8. Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz
podpisania list obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego.
9. Każdemu uczestnikowi, który ukończył cykl warsztatów, a jego obecność
potwierdzona jest na liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.
10. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego
zrezygnować drogą elektroniczną, nie później jednak niż siedem dni przed ich
rozpoczęciem.

Rezygnację

należy

wysłać

na

adres:

Summer.School@akademeia.edu.pl . W takiej sytuacji od uczestnika pobiera się
kwotę w wysokości 50% opłaty za uczestnictwo tytułem opłaty administracyjnej.
Pozostała część opłaty za uczestnictwo jest zwracana uczestnikowi. Rezygnacja w
późniejszym terminie nie jest możliwa.
11. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie
standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione
zostaną materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
12. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia
zmian w programie lub w organizacji warsztatów (w tym terminu i miejsca jego
przeprowadzenia).

Organizator

jest

zobowiązany

do

niezwłocznego

poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
13. Organizator zastrzega sobie prawo własności do wykonywanych podczas zajęć
prac. Nie wpływa to na osobiste prawa autorskie uczestnika warsztatów.

14. Przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne, publiczne
wyeksponowanie pracy dziecka w wydawnictwach, na wystawach, stronie
internetowej Organizatora projektu i innych mediach, opatrzonej zdjęciem dziecka
oraz imieniem i informacją o jego wieku. Dane osobowe przetwarzane w tym
zakresie są przekazywane dobrowolnie Organizatorowi od przedstawicieli
ustawowych

uczestników.

Przedstawiciele

ustawowi

uczestników

są

poinformowani o prawie do dostępu do treści danych osobowych uczestników
i prawie ich poprawienia.
15. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku
utrwalonego na fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych
oraz sprawozdawczych Akademeia High School.
16. Na terenie Akademeia High School uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Organizatora
w zakresie użytkowania obiektu.
17. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które
zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz podane do wiadomości
Użytkownikom.
19. Niniejszy regulamin wchodzi w życiem z dniem 15.02.2019 r.

Podpis Rodzica/Formalnego Opiekuna

……………………………………………………………...

