RAGULAMIN WAKACYJNEJ AKCJI NAUKOWEJ
WARUNKI UCZESTNICTWA

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych (zwany dalej Regulaminem)
określa zasady i warunki oraz wzajemne obowiązki stron, tj. organizatora zajęć
edukacyjnych i zgłaszającego.
2. Decyzja o uczestniczeniu przez dziecko w zajęciach Wakacyjnej Akcji Naukowej jest
równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do
przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy
ich opiekunów prawnych.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Wakacyjna akcja naukowa – stacjonarna forma wypoczynku dla młodzieży w
wieku 13-15 lat, organizowana w formie półkolonii.
2) Organizator – Spółka ABEL IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1,
43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-222-1768. W kontekście przetwarzania danych
osobowych zwany również Administratorem.
3) Uczestnik – dziecko zgłoszone na zajęcia w ramach Wakacyjnej Akcji Naukowej,
4) Opiekun – opiekun prawny Uczestnika zajęć, zwany również Zgłaszającym.
5) RODO - Rozporządzenie 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).
6) Turnus – czas trwania zajęć edukacyjnych w danej grupie wiekowej oraz danej
dziedzinie nauki, tj. 5 dni roboczych (pon.-pt)
7) Zajęcia edukacyjne – przedsięwzięcia z zakresu edukacji prowadzone w różnych
formach, np. poprzez doświadczenia, wykłady, prelekcje, zajęcia terenowe,
stacjonarne lub gościnne w innych placówkach naukowych lub kulturalnych.
Celem zajęć jest przede wszystkim rozwój w dziedzinach nauk ścisłych –
matematyki, fizyki, chemii i informatyki.
4. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie – obiad i podwieczorek. Opiekun
powinien poinformować Organizatora o wszelkich alergiach pokarmowych Uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym.
5. Wakacyjna Akcja Naukowa jest zgłaszana do Kuratorium Oświaty, najpóźniej 7 dni
przed rozpoczęciem turnusu. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku można znaleźć w
bazie MEN: wypoczynek.men.gov.pl.

§2
Zasady organizacji zajęć
1. Zajęcia skierowane są do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych.
2. Zajęcia odbywają się w terminach i miejscu podanym do wiadomości na stronie
internetowej Organizatora, według planu przygotowanego dla każdej
grupy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu w trakcie Wakacyjnej Akcji
Naukowej, a także do odwołania części zajęć w wyjątkowych przypadkach.
3. Tematyka zajęć podzielona jest na 4 dziedziny dla obu grup wiekowych: matematykę,
fizykę, chemię i informatykę (łącznie 8 grup). Liczba miejsc w każdej grupie jest
ograniczona do 12 osób.
4. Organizator sprawuje opiekę nad uczestnikami Wakacyjnej Akcji Naukowej w
godzinach trwania zajęć. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnika w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a domem.
5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas
zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
7. Kadra wypoczynku posiada odpowiednie kwalifikacje i składa się z wychowawców,
instruktorów i kierownika wypoczynku. Na zajęciach obecny jest instruktor oraz
wychowawca.
§3
Rezerwacja zajęć i opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa w Wakacyjnej Akcji Naukowej jest zgłoszenie Uczestnika
na dany turnus poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
https://smartbb.pl/formularz-rejestracyjny/
oraz
dokonanie
płatności
w
wyznaczonym terminie.
2. W przypadku zapisów więcej niż jednego dziecka, formularz zgłoszeniowy należy
wypełnić dla każdego uczestnika.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracje są przyjmowane według
kolejności zgłoszeń. W sytuacji braku dostępnych miejsc opiekun zostanie o tym
poinformowany telefonicznie lub mailowo.
4. Uczestnik może zostać zapisany wyłącznie na cały turnus, bez możliwości wybrania
poszczególnych dni.
5. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu opłaty minimum ………. Dni
przed rozpoczęciem zajęć, wyłącznie na rachunek bankowy Organizatora:
Bank Pekao S.A. nr 76 1240 1170 1111 0011 0238 8115
W tytule należy podać datę turnusu oraz imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników.
Odbiorcą jest: Spółka ABEL IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 43300 Bielsko-Biała.

6. Informacje o rezygnacji z całości lub części turnusu, należy zgłosić organizatorowi
telefonicznie lub na adres e-mail: wkacje@smartbb.pl.
7. Organizator zobowiązuje się do zwrotu płatności w przypadku, jeśli rezygnacja
z uczestnictwa w zajęciach nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – zwrot
100% wpłaconych środków;
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu z powodu braku wymaganego
minimum uczestników lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od
Organizatora. W takim przypadku niezwłocznie następuje 100% zwrot wpłaconych
środków Opiekunom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć z powodu
wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Organizatora. W takim
przypadku niezwłocznie następuje zwrot wpłaconych środków Opiekunom,
proporcjonalnie do liczby odwołanych zajęć.
§4
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest Spółka ABEL IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama

Mickiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała, którą reprezentuje Prezes Spółki.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się bezpośrednio pod nr
telefonu 661 115 285.
3. Administrator danych, przetwarza dane osobowe:
a) Uczestnika i Opiekuna, w świetle art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu realizacji umowy
zawartej między Organizatorem a Opiekunem, w zakresie danych przekazanych
w formularzu zgłoszeniowym.
b) Uczestnika, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej przez
ustawowego przedstawiciela dziecka, w celu udostępniania wizerunku Uczestnika
w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Administratora.
c) Opiekuna, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, w celu
wykorzystania danych – nr telefonu, adres e-mail – do późniejszego kontaktu.
4. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji projektu Wakacyjna Akcja Naukowa,
w celu weryfikacji uczestników biorących udział w projekcie oraz w celach sprawozdawczych.
Administrator danych zastrzega sobie prawo umieszczenia zdjęć z wydarzenia na swojej
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celach promocyjnych, zgodnie z
udzieloną zgodą.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane
oraz przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu,
a po tym czasie przez okres 2 miesięcy.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia, na zasadach określonych w art. 17
ust. 1 RODO.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ma
ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak bez ich
podania nie ma możliwości udziału dziecka w projekcie Wakacyjna Akcja Naukowa.
10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (tel. 606950-000).

