Regulamin zajęć
warsztaty robotyki klocków Lego Mindstorms
I. Postanowienia ogólne
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§1
Organizatorami Zajęć jest Stowarzyszenie KAT Dobczyce (Kreatywni Aktywni Twórczy),
we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dobczycach.
Celem Zajęć jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie robotyki, informatyki
i programowania z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zestawów klocków Lego Mindstorms EV3
Adresatami Zajęć są dzieci w wieku 7-12 lat, które:
- w chwili rozpoczęcia zajęć mają ukończone 7 lat ,
- są uczniami szkół podstawowych.
Grupa warsztatowa liczy 12 osób.
W ramach Zajęć założono realizację 10 spotkań.
Uczestnictwo w Zajęciach jest odpłatne.
§2
Wszystkie Zajęcia będą się odbywały w Sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 – budynek
RCOS, ul. Szkolna 43 w Dobczycach.
Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej www.katdobczyce.pl terminarz zajęć.
Każde zajęcia będą trwały 1,5 godziny zegarowej.
II. Warunki uczestnictwa
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§3
Informacja o terminie zapisów zostanie podana przez Organizatorów na stronie internetowej
www.katdobczyce.pl
Zapisy na Zajęcia prowadzone będą wyłącznie drogą e-mail. W celu zgłoszenia
uczestnictwa
rodzic/opiekun dziecka musi wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na
stronie: www.katdobczyce.pl
Organizatorzy Zajęć będą się kontaktować z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego
istotne jest podanie w formularzu zgłoszenia poprawnego i aktualnego adresu e-mail.
Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w Zajęciach.
Dodatkowymi kryteriami decydującymi o przyjęciu na Zajęcia są kolejność zgłoszenia i wiek dziecka.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na Zajęcia będzie przesłana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia, w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia informacji o
zamknięciu zapisów na stronie www.katdobczyce.pl
W przypadku rezygnacji z Zajęć któregoś z uczestników, jego miejsce będzie proponowane kolejnym
dzieciom z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia.
III. Obowiązki uczestników Zajęć i ich rodziców/opiekunów
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§5
Każdy uczestnik Zajęć jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami
zamieszczanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia KAT Dobczyce, w tym z harmonogramem
zajęć.
Każdy uczestnik Zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na spotkanie.
Każdy uczestnik Zajęć jest zobowiązany:
a) słuchać poleceń wykładowcy oraz opiekunów obecnych na Zajęciach,
b) nie przeszkadzania w pracy innym uczestnikom Zajęć,
c) nie używania słów uważanych za wulgarne,
d) pozostawiania swojego miejsca pracy w należytym porządku.
Uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad wymienionych w pkt. 3, zostają:
a) napomniani przez Instruktorów,
b) odpoczywają na uboczu w celu wyciszenia,
c) są karani naganą i poinformowaniem Rodziców,
d) mogą zostać usunięci z zajęć i nie otrzymają dyplomu ich ukończenia.
Uczestnik ma prawo zgłaszania wszelkich kłopotów i problemów Instruktorom.
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Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§6
Każdy rodzic/opiekun uczestnika Zajęć jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze
wszystkimi
informacjami dotyczącymi Zajęć, zamieszczanymi na stronie internetowej
www.katdobczyce.pl, w tym z harmonogramem zajęć.
Każdy rodzic/opiekun uczestnika Zajęć zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na
spotkanie, a następnie do odebrania go po zakończeniu spotkania.
Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić Instruktorom wszelkie uczulenia, choroby, złe
samopoczucia i przyjmowane przez uczestnika leki.
V. Postanowienia końcowe
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§7
Organizatorzy ze względów organizacyjnych zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień
Regulaminu Zajęć.
Ze względów organizacyjnych o wszelkich zmianach dotyczących Zajęć uczestnicy oraz ich
rodzice/opiekunowie informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.

