REGULAMIN
JASIELSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
XI edycja 2020/2021

I. Postanowienia ogólne
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§1
Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą
Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, zwanym dalej Juniwersytetem.
Adresatami Juniwersytetu jest 100 dzieci w wieku 6 – 10 lat z terenu miasta Jasła oraz ich
rodzice/opiekunowie.
Celem Juniwersytetu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy
i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci.
W ramach Juniwersytetu założono realizację wykładów i warsztatów interaktywnych dla
dzieci skoncentrowanych wokół dyscyplin, w szczególności humanistyki, matematyki,
przyrody, regionu, kultury i profilaktyki.
Organizatorem Juniwersytetu jest Miasto Jasło, ul. Rynek 12, zwane dalej Organizatorem.
Partnerami Juniwersytetu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kołłataja 1 – realizator,
oraz Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza z siedzibą w Jaśle.
§2
Wykłady i warsztaty odbywad się będą w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle lub
innym wyznaczonym miejscu.
Zajęcia mogą byd prowadzone również w trybie zdalnym.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przed każdym kolejnym spotkaniem poinformuje
uczestników Juniwersytetu drogą elektroniczną o planowanych zajęciach.
Informacje uzyskad będzie można również w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz na stronach
www.um.jaslo.pl/jud2020 oraz https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Juniwersytet.
§3
Wykłady lub warsztaty będą odbywad się średnio 2 razy w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie
przedpołudnia.
Czas trwania poszczególnych spotkao warsztatowych oraz wielkośd grup warsztatowych
uzależniona będzie od specyfiki danych zajęd.
Czas trwania wykładu lub warsztatu dla małych studentów to 45-60 minut.
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów, rozpoczyna się uroczystą inauguracją, na
której mali studenci składają ślubowanie.

5. Uroczyste zakooczenie roku akademickiego odbywad się będzie w siedzibie Podkarpackiej
Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8, zwaną dalej PSW.
II. Warunki uczestnictwa
§4
1. Uczestnikami Juniwersytetu mogą byd wyłącznie dzieci, które są mieszkaocami miasta Jasła.
2. Nabór trwa od 8 do 14 września 2020 r. i odbywa się w formie elektronicznej.
3. Rodzice/ opiekunowie wypełniają zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny dostępny na
stronie internetowej www.um.jaslo.pl/jud2020, pod informacją o rekrutacji.
4. Celem potwierdzenia danych zawartych w formularzu konieczne jest złożenie pisemnego
oświadczenia na wzorze załączonym do informacji o rekrutacji (dotyczy tylko dzieci
zakwalifikowanych do udziału w Juniwersytecie). O sposobie i szczegółach złożenia
oświadczenia będą informowani rodzice/ opiekunowie drogą telefoniczną lub mailową.
5. W pierwszej kolejności do udziału w zajęciach Juniwersytetu zakwalifikowane będą dzieci,
które nie uczestniczyły dotychczas w Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. Decyduje
kolejnośd zgłoszeo formularza elektronicznego.
6. W przypadku pozostałych dzieci, które uczestniczyły w projekcie w latach poprzednich
o zakwalifikowaniu decyduje kolejnośd zgłoszeo formularza elektronicznego w miarę
dostępności miejsc.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszeo lub braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia
zgłoszeo w wersji elektronicznej, Organizator zastrzega sobie możliwośd przeprowadzenia
wyboru na odrębnych zasadach.
8. W przypadku 3 kolejnych nieobecności uczestnika na zajęciach, zostanie on skreślony
z listy uczestników, a na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.
9. Listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowych uczestników Juniwersytetu zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej:
www.um.jaslo.pl/jud2020
oraz
https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Juniwersytet.
10. Wszelkie informacje dotyczące Juniwersytetu będą zamieszczane na stronie internetowej
www.um.jaslo.pl/jud2020 oraz https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Juniwersytet.
III. Zasady uczestnictwa
§5
1. Każdy nowy uczestnik Juniwersytetu otrzymuje indeks oraz identyfikator Juniwersytetu.
2. Uczestnik Juniwersytetu zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora na każdych
zajęciach oraz właściwego ubioru „żaka”, tj. koszulki małego studenta.
3. W przypadku zgubienia indeksu lub identyfikatora należy poinformowad Miejską Bibliotekę
Publiczną w Jaśle.

4. Obecnośd uczestnika Juniwersytetu na zajęciach jest potwierdzana pieczęcią lub naklejką
Juniwersytetu, która będzie wstawiana do indeksu na podstawie listy obecności.
5. Warunkiem otrzymania dyplomu ukooczenia roku akademickiego jest uczestnictwo w min.
4 wykładach/warsztatach.
6. Uczestnik może zrezygnowad z uczestnictwa w zajęciach. O fakcie tym rodzice/opiekunowie
powinni natychmiast poinformowad Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle lub Urząd Miasta
w Jaśle.
IV. Prawa i obowiązki uczestników Juniwersytetu i ich rodziców/opiekunów
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§6
Każdy uczestnik Juniwersytetu zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi
informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.um.jaslo.pl/jud2020 oraz
www.strona.mbp.jaslo.pl/Juniwersytet, w tym z harmonogramem zajęd.
Każdy uczestnik Juniwersytetu zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 15 minut przed
rozpoczęciem zajęd.
Każdy uczestnik Juniwersytetu jest zobowiązany, przed wejściem na salę, do podpisania listy
obecności, którą posiadad będą wolontariusze.
Każdy uczestnik Juniwersytetu jest zobowiązany słuchad poleceo wykładowcy oraz
opiekunów grup.
Każdy uczestnik Juniwersytetu ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału
w wykładach/warsztatach.
Każdy uczestnik Juniwersytetu ma prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji
projektu.
Uczestnik Juniwersytetu oraz rodzic/opiekun zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§7
Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu jest zobowiązany do bieżącego zapoznania
się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej
www.um.jaslo.pl/jud2020
oraz
www.strona.mbp.jaslo.pl/Juniwersytet,
w
tym
z harmonogramem zajęd.
Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu zobowiązany jest do odprowadzenia
podopiecznego na spotkanie Juniwersytetu, a następnie do odebrania go po zakooczeniu
zajęd.
Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu odpowiada za wszelkie szkody powstałe
z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęd, w szczególności za szkody dotyczące
wyposażenia sali zajęciowej.
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 rodzice/ opiekunowie uczestnika są
zobowiązani do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w zajęciach Jasielskiego

Uniwersytetu Dziecięcego w czasie pandemii COVID-19 oraz do ich przestrzegania, co
podpisują w stosownym oświadczeniu. Zasady stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. O sposobie i szczegółach złożenia podpisanych zasad uczestnictwa będą
informowani rodzice/ opiekunowie drogą telefoniczną lub mailową – dotyczy dzieci
zakwalifikowanych do udziału w Juniwersytecie.
V. Postanowienia końcowe
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§8
Uczestnicy Juniwersytetu i ich rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Miasto Jasło na potrzeby projektu Jasielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r. z późn. zm.).
Realizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza wyznaczonym terenem
wydarzenia.
Zajęcia będą się odbywały zgodnie z przygotowanym programem, który zostanie
udostępniony na stronie internetowej organizatora i realizatora. W szczególnych
przypadkach dopuszcza się dokonywanie zmian w programie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowieo Regulaminu Juniwersytetu.
O wszelkich zmianach uczestnicy Juniwersytetu informowani będą za pośrednictwem strony
internetowej lub mailowo.

Załączniki:
1. Zasady uczestnictwa w zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w czasie pandemii COVID-19.

