Regulamin PW Junior, aktualne od 11.04.2018r.

PW JUNIOR
PW Junior to projekt edukacyjny, którego celem jest promocja nauki, szczególnie kierunków
technicznych i ścisłych. Działalność PW Junior, wspomagana materialnie przez Politechnikę
Warszawską, jest działaniem typu "non profit".
Regulamin PW Junior
§ 1. Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, rejestracji, organizacji zajęć oraz związane
z nimi prawa i obowiązki Uczestników i Ich Rodziców.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Identyfikator – indywidualny identyfikator Uczestnika w formie legitymacji, zawierający
m.in. numer telefonu komórkowego Rodzica;
2) Indeks – dokument przedstawiający wykaz zajęć, stanowi własność Uczestnika;
3) Lista Uczestników – lista Uczestników PW Junior prowadzona zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych;
4) Rodzic – rodzic lub prawny opiekun Uczestnika;
5) Społeczność akademicka – wszyscy Uczestnicy, Rodzice, wykładowcy PW Junior i pracownicy
Organizatora PW Junior, studenci i pracownicy Uczelni;
6) Uczelnia - Politechnika Warszawska;
7) Szkoła – szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa współpracująca z Organizatorem;
8) Uczestnik – uczennica lub uczeń klasy 6,7 lub 8 szkoły podstawowej lub szkoły
ponadpodstawowej do uzyskania pełnoletności, uczestnicząca (uczestniczący) w zajęciach
i umieszczona (umieszczony) na Liście Uczestników;
9) Zajęcia – zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, pokazów, ćwiczeń, eksperymentów,
warsztatów prowadzone na terenie Politechniki Warszawskiej lub Szkoły;
10) Strona internetowa – strona internetowa projektu PW Junior, na której zamieszczane
są wszelkie informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania PW Junior,
tzn. www.pwjunior.edu.pl;
11) Rekrutacja – proces zapisu ucznia do projektu PW Junior, realizowany zgodnie z § 7;
12) Rada Programowa – grupa osób decydująca o kształcie i programie PW Junior powołana
Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej;
13) Organizator – Fundacja PW Junior, działająca na zlecenie Politechniki Warszawskiej
i na podstawie umowy z Politechniką Warszawską;
14) Kierownik PW Junior – osoba kierująca pracami PW Junior.
3. Wręczane Uczestnikowi Identyfikator i Indeks mają charakter symboliczny.
§ 2. Zasady ogólne
1. Rodzice i Uczestnicy przebywający na terenie Uczelni, są zobowiązani do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na Uczelni.
2. Rodzice i Uczestnicy przebywający na terenie Szkoły, są zobowiązani do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących w Szkole.
3. Uczelnia z racji swojego charakteru, jest miejscem przeznaczonym głównie dla osób dorosłych,
dlatego pobyt na terenie Uczelni wymaga szczególnej ostrożności i bezpiecznego zachowania.
4. Zaleca się, aby Rodzic przebywał na terenie Uczelni i/lub Szkoły, podczas gdy Jego dziecko
uczestniczy
w zajęciach.
5. Przyjęcie w poczet Uczestników PW Junior następuje z chwilą spełnienia wszystkich warunków
przewidzianych w procesie rekrutacji określonych w § 7.
6. Organizator PW Junior pobiera opłaty związane z udziałem Uczestnika w zajęciach, których
wysokość ustala Kierownik PW Junior i publikuje na Stronie internetowej.
§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika i Rodzica
1. Obowiązkiem Uczestnika i Rodzica jest postępowanie zgodne z Regulaminem PW Junior.
2. Uczestnik:
1) ma prawo uczestniczyć jedynie w zajęciach, na które został zarejestrowany,
2) ma prawo do informacji dotyczących zasad działania PW Junior i form nagród,
3) w trakcie zajęć znajduje się pod opieką prowadzącego te zajęcia,
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4) ma obowiązek PUNKTUALNEGO zgłoszenia się na zajęcia i posiadania przy sobie, w trakcie
pobytu na Uczelni i/lub w Szkole, swojego Identyfikatora,
5) ma obowiązek przestrzegania zasad porządkowych i współżycia społecznego, a w szczególności
uczciwego postępowania w stosunku do Społeczności akademickiej,
6) powinien stosować się do poleceń pracowników PW Junior podczas zajęć i przerw oraz
nie opuszczać samowolnie sali, w której odbywają się zajęcia.
3. Rodzic:
1) ma prawo do informacji o postępach i zachowaniu swojego dziecka,
2) ma prawo do udziału w zajęciach organizowanych dla Rodziców,
3) nie może przebywać w salach, gdzie odbywają się zajęcia Uczestników, w trakcie tych zajęć,
4) jest zobowiązany do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa swojemu dziecku, podczas jego pobytu
na Uczelni i/lub w Szkole, poza miejscem i czasem zajęć, a szczególnie w drodze na zajęcia
PW Junior,
5) jest zobowiązany do pokrycia szkód spowodowanych przez Jego dziecko w trakcie pobytu dziecka
na Uczelni i/lub w Szkole,
6) w przypadku niepełnosprawności Uczestnika (również czasowego np. złamana noga) powinien
o tym uprzedzić Kierownika PW Junior, aby umożliwić dostosowanie miejsca i typu zajęć
do możliwości dziecka,
7) ma prawo do zgłaszania Kierownikowi PW Junior swoich uwag i zwracać się do niego w sprawach
związanych z uczestnictwem dziecka w zajęciach.
§ 4. Obowiązki PW Junior
1. Organizator PW Junior zapewnia:
1) przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dostosowanych do wieku Uczestników,
2) dobór osób prowadzących zajęcia o właściwych do tego kwalifikacjach,
3) przygotowanie sal i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć,
4) opiekę nad Uczestnikami w trakcie zajęć.
2. Sekretariat PW Junior jest do dyspozycji Rodziców w sprawach związanych z uczestnictwem
ich dzieci w zajęciach.
3. Organizator PW Junior nie zapewnia opieki nad dzieckiem poza miejscem i godzinami zajęć,
również na terenie Uczelni i/lub Szkoły (m.in. w drodze na zajęcia).
§ 5. Organizacja roku akademickiego
1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych (zimowy i letni) po 4 wykłady
i 4 zajęcia ćwiczeniowe w semestrze.
2. Każdy wykład trwa jedną godzinę lekcyjną, tzn. 45 minut.
3. Zajęcia ćwiczeniowe trwają dwie godziny lekcyjne, tzn. 90 minut.
4. Terminy zajęć ustala Kierownik PW Junior i publikuje na Stronie internetowej najpóźniej w dniu
rozpoczęcia rekrutacji.
5. Szczegółową tematykę i lokalizację zajęć ustala Kierownik PW Junior i publikuje na Stronie
internetowej, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych zajęć.
6. W drodze wyjątku, termin i lokalizacja zajęć określone w ust. 4 i 5 może ulec zmianie,
o czym Uczestnik i Rodzic zostają niezwłocznie powiadomieni mailem lub telefonicznie.
7. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w czasie trwania semestru z wyjątkiem rekrutacji
uzupełniającej.
§ 6. Organizacja zajęć
1. Uczestnicy odbywają zajęcia w ramach określonego programu w zależności od rodzaju szkoły,
do której uczęszcza Uczestnik.
2. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej lub szkoły
ponadpodstawowej.
3. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest:
1) bycie zarejestrowanym na te zajęcia, tzn. znajdowanie się na Liście Uczestników,
2) posiadanie własnego Identyfikatora,
3) punktualne przybycie.
4. Najpóźniej na pierwszych zajęciach nowy Uczestnik otrzymuje Identyfikator Uczestnika
oraz Indeks.
5. W przypadku zgubienia Identyfikatora należy niezwłocznie poinformować o tym PW Junior.
6. PW Junior może organizować zajęcia dla Rodziców, które odbywają się równolegle z niektórymi
zajęciami dla Uczestników. Szczegóły są publikowane na Stronie internetowej.
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§ 7. Zasady rekrutacji
1. Proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez Stronę internetową.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji ustala Kierownik PW Junior.
3. Rodzic, w zależności od typu szkoły, do której uczęszcza dziecko, ma możliwość wyboru rodzaju
i godziny zajęć ćwiczeniowych, a w przypadku zajęć „specjalistycznych” również przedmiotu.
4. W niektórych przypadkach Rodzic ma możliwość wyboru także dnia zajęć ćwiczeniowych
oraz lokalizacji zajęć.
5. Grupa ćwiczeniowa zostanie zorganizowana, jeżeli zgłosi się minimalna liczba chętnych, określona
przez Kierownika PW Junior.
6. Aby dziecko mogło zostać Uczestnikiem:
1) Rodzic wypełnia arkusz zgłoszeniowy, który w czasie rekrutacji jest dostępny na Stronie
internetowej;
2) po zgłoszeniu wystarczającej liczby osób do wskazanej grupy, na adres mailowy Rodzica podany
w arkuszu zgłoszeniowym zostanie wysłana informacja o przydziale do grupy oraz termin płatności
bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych);
3) po terminowym wpłynięciu na konto Organizatora PW Junior opłaty rejestracyjnej, dziecko
zostaje zarejestrowane jako Uczestnik i zostaje wpisane na Listę Uczestników.
7. Kolejność kwalifikowania na zajęcia:
1) dotychczasowi Uczestnicy, którzy nie zostali skreśleni z Listy Uczestników jakiejkolwiek grupy,
i zgłoszeni w odpowiednim terminie (tzn. podczas rejestracji przeznaczonej wyłącznie
dla dotychczasowy Uczestników) – wg. ilości lat uczestnictwa w PW Junior, oraz wg kolejności
zgłoszeń.
2) na pozostałe miejsca
a) nowi Uczestnicy, będący uczniami i absolwentami szkół współpracujących z PW Junior,
których lista dostępna jest na Stronie Internetowej,
b) nowi Uczestnicy, będący dotychczas słuchaczami Uniwersytetu Dzieci (na maksymalnie
50% wolnych miejsc),
c) dotychczasowi Uczestnicy zgłoszeni po terminie przeznaczonym wyłącznie dla nich,
d) pozostali,
e) dotychczasowi Uczestnicy skreśleni z Listy Uczestników jakiejkolwiek grupy,
wg kolejności zgłoszeń.
8. Przydział do niektórych grup wymaga posiadania przez Uczestnika odpowiedniej wiedzy.
Kierownik PW Junior ustala jakich grup to dotyczy oraz formę i tryb „egzaminów” do nich i podaje
tę informację na Stronie internetowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia rekrutacji.
9. Numer konta, na które należy dokonywać wpłat, jest podany na Stronie internetowej.
10. Brak terminowego wniesienia opłaty rejestracyjnej powoduje automatyczne anulowanie
zgłoszenia.
11. Opłatę za zajęcia, o której mowa w § 2 ust 6 można wpłacić jednorazowo lub w dwóch równych
ratach.
12. Termin płatności pierwszej raty opłaty za zajęcia lub całości opłaty za zajęcia to 31 sierpnia,
zaś drugiej raty to 30 września.
13. Brak terminowego wniesienia całości opłaty za zajęcia do dnia 30 września skutkuje skreśleniem
z Listy Uczestników.
14. Rekrutacja dla Uczestników, którzy zostali skreśleni z Listy Uczestników jakiejkolwiek grupy,
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu rekrutacji dla kandydatów, którzy jeszcze nie byli
Uczestnikami PW Junior.
§ 8. Nagrody i wyróżnienia
1. Uczestnikowi mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
2. Wyróżnieniami i nagrodami przyznawanymi Uczestnikom są:
1) pochwała wpisana do indeksu,
2) wyróżnienie wpisane do indeksu,
3) nagrody rzeczowe,
4) inne.
3. Możliwe jest łączenie różnych form wyróżniania i nagradzania.
§ 9. Warunki uczestniczenia wybitnie uzdolnionych Uczestników w zajęciach
przewidzianych tokiem studiów Uczelni
zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej
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1. Wybitnie uzdolnieni Uczestnicy, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą składać
do dziekana wybranego wydziału Uczelni wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem
studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2. Decyzję o uczestniczeniu Uczestnika w zajęciach podejmuje dziekan właściwego wydziału
po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, do której uczęszcza Uczestnik, a w przypadku
Uczestników niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika.
§ 10. Sprawy bezpieczeństwa Uczestników, kary i skreślenia z Listy Uczestników
1. Brak Identyfikatora jest podstawą do niedopuszczenia Uczestnika do zajęć.
2. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników dopuszcza się możliwość wyproszenia Uczestnika z sali,
jeżeli Jego zachowanie uniemożliwia właściwe prowadzenie zajęć. W takim wypadku niezwłocznie
telefonicznie zostaje powiadomiony Rodzic, a do przybycia Rodzica Uczestnik pozostaje pod opieką
pracownika Organizatora PW Junior.
3. Uczestnik może zostać skreślony z Listy Uczestników w przypadku:
1) pisemnego zgłoszenia Rodzica,
2) nieprzestrzegania regulaminu PW Junior, a w szczególności stwarzania zagrożenia dla siebie
i innych Uczestników,
3) rażącego naruszenia zasad i norm kultury osobistej.
4. W przypadku skreślenia Uczestnika z Listy Uczestników zgodnie z § 10 ust 3 pkt 2 lub 3, Rodzicowi
nie przysługuje zwrot opłat za zajęcia.
5. Ponowne przyjęcie do PW Junior Uczestnika, który został skreślony z Listy Uczestników
jest możliwe w WYJĄTKOWEJ sytuacji i tylko za zgodą Kierownika PW Junior.
§ 11. Zasady rezygnacji, zwroty i dodatkowe opłaty
1. Rezygnację z zajęć wraz z wnioskiem o zwrot części lub całości opłaty Rodzic składa na piśmie
do Kierownika PW Junior.
2. Pismo o zwrot poniesionych opłat powinno zawierać wnioskowaną kwotę oraz numer rachunku
bankowego, na który Rodzic wnosi o zwrot.
3. Rezygnacja z zajęć skutkuje skreśleniem z Listy Uczestników.
4. Opłaty za zajęcia mogą być zwracane w następujących przypadkach:
1) rezygnacja przed rozpoczęciem roku akademickiego, Rodzic ma prawo do zwrotu wniesionej kwoty
po pomniejszeniu o opłatę rejestracyjną;
2) rezygnacja z zajęć po rozpoczęciu roku akademickiego i przed rozpoczęciem semestru letniego,
Rodzic ma prawo otrzymać zwrot wniesionej opłaty za zajęcia po pomniejszeniu o opłatę rejestracyjną
i po pomniejszeniu o połowę kwoty za zajęcia za cały rok akademicki.
5. Zwrot opłaty nie obejmuje:
1) opłaty rejestracyjnej,
2) opłat za Identyfikator i indeks,
3) okresu przed zgłoszeniem rezygnacji,
4) opłat za zajęcia, na których Uczestnika nie było, a na których wg programu powinien być.
6. Zwrot opłat nie przysługuje po rezygnacji z zajęć po rozpoczęciu semestru letniego.
7. Za wydanie duplikatu Identyfikatora i Indeksu pobiera się opłatę.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Rodzic wraz ze zgłoszeniem dziecka do PW Junior wyraża zgodę na:
1) przetwarzanie danych osobowych dziecka i Rodzica zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych
do organizacji PW Junior (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych –
test pierwotny Dz. U. 1997 Nr. 133, poz. 883, test jednolity Dz. U. 2016 poz. 922).
2) otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących PW Junior drogą elektroniczną w trybie art. 10 pkt.
2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204
z późniejszymi zmianami).
3) na publikowanie zdjęć Uczestnika (również w formie video i transmisji w Internecie) na stronie
internetowej PW Junior i w innych mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych PW
Junior, Organizatora, Uczelni lub Szkoły.
2. Organizator PW Junior zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna wersja Regulaminu PW Junior znajduje się na Stronie internetowej.
4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy i rozwiązania
obowiązujące na Uczelni, a w przypadku ich braku, reguluje je Kierownik PW Junior.
5. Wszelkie spory wynikłe z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kierownik PW Junior.
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