
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i działania UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO W SOKOLE.
2. Organizatorem  Uniwersytetu  Dziecięcego jest Małopolskie  Centrum  Kultury  SOKÓŁ  w  Nowym  Sączu,

instytucję kultury  wpisaną do Rejestru Instytucji  Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego pod
numerem 8/99, NIP: 734-001-94-27, Regon 000281499.

3. Partnerem Organizatora przy realizacji kierunku Nowoczesne Technologie jest firma prowadząca zajęcia:
KreaTech Dagna Grzesik, al. Jana Pawła II 31/u6, 31-864 Kraków.

II. Cele i zadania Uniwersytetu
1. Program Uniwersytetu Dziecięcego przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat. Zajęcia odbywają się 

w soboty i niedziele w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu 
i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Głównym celem projektu jest: 
a) rozbudzenie w dzieciach naturalnej ciekawości nauką,
b) uświadomienie im, poprzez prezentację różnych dyscyplin naukowych, ich talentów 
i predyspozycji co może ułatwić im dokonanie wyboru przyszłego kierunku studiów,
c)  zachęcanie dzieci do własnych poszukiwań i badań.

2. Rok akademicki obejmuje 2 semestry: zimowy i letni.
3. Program podzielony jest na dwa kierunki: 

o Nowoczesne technologie (6-8 lat) i (9-16 lat)
o Świat bez tajemnic  (7-9 lat) i (10 – 12 lat)

4. Studentem  Uniwersytetu  Dziecięcego  w  Sokole  może  zostać  dziecko  w  wieku  6-16  lat,  za  którego
czynności podejmuje rodzic/opiekun prawny.

III. Organizacja działań Uniwersytetu Dziecięcego.
1. Organizator  komunikuje  się  ze  studentami  Uniwersytetu  Dziecięcego  w  Sokole  za  pomocą  poczty

elektronicznej  lub  telefonicznie  (adresy  e-mailowe,  nr  telefonów  rodziców/opiekunów  podane  
w formularzu zgłoszeniowym). 

2. Zajęcia  w  ramach  Uniwersytetu  Dziecięcego  prowadzone  są  w  cyklach  rocznych,  zwanych  rokiem
akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - jesienny i wiosenny. 

3. Nauczanie na Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowane jest w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów,
warsztatów, projekcji filmowych tematycznie powiązanych z zajęciami.

4. Zajęcia  edukacyjne  odbywają  się  w  Małopolskim  Centrum  Kultury  SOKÓŁ  w  Nowym  Sączu  przy  ul.
Długosza 3. Program zajęć na dany semestr podawany jest z miesięcznym wyprzedzeniem. 

5. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Organizatora zastrzega sobie on możliwość zmiany tematu
zajęć, filmu, czasu zajęć, daty zajęć, osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o zmianie zostanie podana
drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej na 1 dzień przed ich rozpoczęciem. 

6. Harmonogram zajęć  udostępniany  jest  na  stronie  internetowej  kino-sokol.pl  od września  (I  semestr)  
i stycznia (II semestr) w każdym roku  akademickim. 

7. Wszelkie  informacje  dotyczące  poszczególnych  zajęć  w  ramach  Uniwersytetu  Dziecięcego  w  Sokole
zamieszczane są na stronie internetowej kino-sokol.pl w zakładce Uniwersytet Dziecięcy i prezentowany w
postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci  Internet. 

8. Akceptując  niniejszy  Regulamin  Student  (jego  rodzic/opiekun prawny)  wyraża  nieodpłatnie  zgodę  na
przygotowanie,  utrwalenie  i  wykorzystanie  materiałów  z  zajęć  w  postaci  wykonanych  zdjęć,  filmów  
i relacji za pośrednictwem dowolnego medium. 

9. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do korzystania z wizerunku w celu realizacji
celów statutowych oraz  działalności  edukacyjno-informacyjnej  Organizatora,  zgodnie  z  obowiązującym
prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych  
i  stronach  internetowych,  etc.  Jednocześnie  Student  (jego  rodzic/opiekun  prawny)  zrzeka  się  praw
związanych z kontrolą  i  zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania  materiałów z udziałem swojego
dziecka.
Prawo to w przypadku studentów kierunku Nowoczesne technologie dotyczy również realizatora zajęć dla
tegoż kierunku, tj. firmy KreaTech Dagna Grzesik, al. Jana Pawła II 31/u6, 31-864 Kraków.

IV. Zasady rekrutacji



1. Rekrutacja  na  Uniwersytet  Dziecięcy  prowadzona  jest  w  terminie  wyznaczonym  przez  Organizatora.
Termin ten publikowany jest  w lipcu i sierpniu danego roku, na kolejny rok akademicki na stronie: kino-
sokol.pl w zakładce Uniwersytet Dziecięcy. 

2. Rekrutacja  odbywa  się  za  pośrednictwem  formularza  zgłoszeniowego  i  oświadczenia  do  pobrania  na
stronie  internetowej:   kino-sokol.pl  w  zakładce  Uniwersytet  Dziecięcy.  Wypełniony  i  podpisany  skan
formularza  należy  przesłać  na  adres  mailowy:  uniwersytet@mcksokol.pl lub  dostarczyć  osobiście  do
pokoju nr 231 w MCK SOKÓŁ. 

3. Przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie pierwszeństwo mają dzieci  kontynuujące uczestnictwo  
w zajęciach.

4. Rodzic/ opiekun prawny dziecka Studenci w terminie wyznaczonym przez Uniwersytet przesyła zgłoszenie
mailem lub dostarcza je osobiście do siedziby MCK SOKÓŁ. Jeśli na danym kierunku ilość chętnych dzieci
do  zapisania  jest  większa  niż  ilość  wolnych  miejsc  o  przyjęciu  nowych  studentów  decydować  będzie
kolejność zgłoszeń. 

5. Aby zajęcia mogły się odbyć, wymagana jest liczba min. 15 osób na jednym kierunku. 
6. Postanowienia pkt. IV. 3 powyżej dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie

nie  dotyczy  Studentów,  którzy  w  poprzednim  roku  akademickim  nie  stosowali  się  do  postanowień
niniejszego  Regulaminu,  w  szczególności  zasad  obowiązujących  na  zajęciach  opisanych  w  punkcie  VI
Regulaminu. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć, Uniwersytet
zastrzega  sobie  prawo  odmowy  prawa  kontynuacji  studiów  Studentowi,  który  złamał  zasady  
i postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Rodzice/opiekunowie  prawni  dzieci  pozostających  pod  stałą  opieką  lekarską  oraz  opieką  poradni
psychologiczno-pedagogicznych i  innych podobnych placówek zobowiązani  są do zgłoszenia tego faktu
Organizatorowi  niezwłocznie  przy  zapisie  w odpowiednim polu  w formularzu  zgłoszeniowym  w polu:
„dodatkowe  informacje  o  dziecku”.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  MCK  SOKÓŁ  posiada  ograniczone  zasoby  
i  możliwości  opieki  nad Studentami oraz  w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i  sprawny
przebieg  zajęć,  Organizator  podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu
takiego  kandydata,  po  uprzednim  kontakcie  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka.  Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka wymagającego szczególnej opieki. 

8. Rodzice  dzieci  o  szczególnych  potrzebach  zdrowotnych  (np.  cukrzyca,  epilepsja)  zobowiązani  są
poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta. 

9. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest: 
a. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie formularza zapisu na

studia  i  przesłania  formie  skanu  w  terminie  wyznaczonym  przez  Organizatora  lub  dostarczenie
osobiście do siedziby MCK SOKÓŁ pokój 231, 

b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet,
c. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie VI Regulaminu.

10. Każdy Student Uniwersytetu otrzymuje indeks, który obowiązany jest posiadać podczas zajęć. 

V. Opłaty
1. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest odpłatny. 
2. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie

internetowej Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji. 
3. W  przypadku  zapisu  na  nowy  rok  akademicki  czesne  jest  płatne:  z  góry  za  cały  rok  akademicki  (po

potwierdzeniu przyjęcia Studenta na Uniwersytet przez Organizatora) do 30 września w każdym roku lub w
2 ratach:  pierwsza rata po potwierdzeniu przyjęcia Studenta na Uniwersytet, płatna do 26 września w
każdym roku,  druga rata  po ogłoszeniu  naboru na drugi  semestr,  płatna najpóźniej  do 10 stycznia  w
każdym roku. 

4. O  przyjęciu  na  Uniwersytet  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Pierwszeństwo  mają  studenci  kontynuujący
naukę. W miarę wolnych miejsc istnieje także możliwość zapisania się na zajęcia od II semestru danego
roku akademickiego po ogłoszeniu naboru przez Organizatora. 

5. Jeśli Student zgubi indeks, o którym mowa w punkcie IV. 8. Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po
uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Organizatora lub w kasie MCK SOKÓŁ.

6. Odpłatność należy uiszczać w określonej wysokości, gotówką za pokwitowaniem w punktach sprzedaży
MCK SOKÓŁ lub przelewem na wskazane konto bankowe MCK SOKÓŁ podając w tytule: imię i nazwisko
uczestnika zajęć, nazwę projektu: Uniwersytet Dziecięcy oraz wybrany kierunek z kategorią wiekową, tytuł
płatności (roczna/ półroczna).
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7. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkował wystawieniem przez MCK SOKÓŁ upomnienia, wzywającego do
uregulowania zaległej płatności przez uczestnika zajęć lub rodzica/prawnego opiekuna.

8. Jeżeli,  mimo  upomnienia,  uczestnik  zajęć  lub  jego  rodzic/prawny  opiekun  nie  opłaci  należności  
w  uzgodnionym  terminie,  spowoduje  to  skreślenie  uczestnika  z  listy  oraz  wszczęcie  postępowania
windykacyjnego.

9. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika zajęć z obowiązku uregulowania zaległych należności.

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach
1. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości  ich odrobienia.

Organizator wskazuje, iż nie ma możliwości odrobienia nieobecności na wykładach podczas warsztatów
lub nieobecności na warsztatach podczas wykładów. 

2. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia,
organizatorów i wolontariuszy opiekunów. 

3. W celu zapewnienia odpowiedniej  jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na
zajęcia spóźnionych Studentów.

4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów. Odpowiedzialność
Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.

5. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych. 
6. Bezpośrednio po zajęciach Studenci odbierani są przez rodziców/opiekunów z Sali  MCK SOKÓŁ, w której

odbywają się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć
miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Studentów pozostawionych
bez opieki po zakończeniu zajęć. 

7. W  przypadku  niekulturalnego  zachowania,  rażącego  naruszania  przez  Studenta  zasad  współżycia
społecznego i powszechnie przyjętych norm Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy
Studentów. 

8. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne uczestnika zajęć powstałe w wyniku złego
stanu zdrowia i złej kondycji fizycznej.

9. W przypadku  złego samopoczucia  uczestnika  zajęć  lub innych zdarzeń,  prowadzący  zajęcia,  informuje
telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli  rodzic/opiekun nie może odebrać uczestnika
osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica/opiekuna osoba musi przy odbiorze
uczestnika okazać się dowodem tożsamości.

10. W przypadku uczestników indywidualnych, którzy nie ukończyli 10 roku życia, ich rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do osobistego odebrania dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

11. W przypadku uczestników indywidualnych, o których mowa w pkt. 10 rodzice/opiekunowie zobowiązani
są  do  przyprowadzania  dzieci  na  10  min.  przed  zajęciami  w  celu  przygotowania  ich  do  zajęć.  Po
zakończeniu zajęć, dziecko, do chwili odbioru, może być pod opieką innego pracownika, niż prowadzący
zajęcia.

12. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przybycia po odbiór dziecka z zajęć na 10 minut przed ich
końcem i do odbioru dziecka bezpośrednio z sali zajęć. W przypadku pozostawienia dziecka poniżej 10 lat
bez opieki na terenie MCK SOKÓŁ, pracownik MCK SOKÓŁ upoważniony jest do podjęcia odpowiednich
działań włącznie z zawiadomieniem Policji.

13. Prowadzący  zajęcia  lub  pracownik  MCK  SOKÓŁ  nie  jest  upoważniony  do  odprowadzania  małoletnich
uczestników zajęć do domów.

14. Odpowiedzialność za małoletniego uczestnika indywidualnego w czasie drogi z domu i do domu spoczywa
na rodzicu/opiekunie prawnym.

15. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny
powrót  uczestnika  indywidualnego  z  zajęć  do  domu,  jego  rodzic/opiekun  prawny  jest  zobowiązany
podpisać stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu zgłoszeniowym.

16. Pracownik MCK SOKÓŁ oraz prowadzący zajęcia jest uprawniony do wylegitymowania rodzica/opiekuna
prawnego oraz osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

17. Uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać zasad dotyczących właściwego zachowania w budynku MCK
SOKÓŁ.



18. Niepełnoletnim uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia,
bez zgody i wiedzy prowadzącego lub pracownika MCK SOKÓŁ.

19. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia MCK SOKÓŁ.

20. Uczestnikom zajęć nie wolno wnosić do budynku MCK SOKÓŁ żadnych niebezpiecznych narzędzi, używek
oraz innych rzeczy i materiałów, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.

21. Odpowiedzialność  za  zniszczenia  wynikające  z  niewłaściwego  użytkowania  wyposażenia  MCK  SOKÓŁ
ponosi  osoba  nieprzestrzegająca  zasad  ich  użytkowania.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich  są  to
rodzice/opiekunowie prawni tej osoby.

22. Uczestnicy  zajęć  są  zobowiązani  do  przestrzegania  norm  społecznych  wobec  innych  osób,  przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

23. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń
pracownika MCK SOKÓŁ.

VII. Zaliczenie roku akademickiego
Wszyscy Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują Dyplom Absolwenta Uniwersytetu Dziecięcego w
Sokole. 

VIII. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dziecięcym
1. Student ma prawo rezygnacji z udziału w zajęciach na Uniwersytecie Dziecięcym. 
2. Celem złożenia rezygnacji, o której mowa w IX.1 powyżej, Student ma obowiązek poinformować o tym

fakcie koordynatora projektu drogą elektroniczną na adres właściwy e-mail: uniwersytet@mcksokol.pl. 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Uniwersytecie Dziecięcym w Sokole nie będzie możliwy zwrot opłaty

za zajęcia. 

IX. Odwołanie zajęć przez Uniwersytet Dziecięcy.
1. Uniwersytet Dzieci pęcy w Sokole zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn

niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy: 
a. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe, 
b. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia, 
c. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora. 

2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową. 
3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z

zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.  W takim
wypadku zajęcia nie będą powtórzone. 

X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na Uniwersytet wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący

się na internetowej stronie: kino-sokol.pl w zakładce Uniwersytet Dziecięcy. 
2. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. XII.1, rodzic lub opiekun prawny wyraża tym samym zgodę

na  gromadzenie  i  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dziecka  przez
Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator  informuje,  iż  administratorem  danych  wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie  danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy
Sącz , adres e-mail: kontakt@mcksokol.pl 

4. Dane zbierane są w celach związanych z działalnością MCK SOKÓŁ oraz z organizowanym przez Instytucję
projektem. 

5. Rodzicowi/opiekunowi  prawnemu  Studenta  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu Uniwersytetu. 
7. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu. 

Udostępnione  dane  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim  w  przypadku  studentów
kierunku Świat bez tajemnic. W przypadku studentów Nowoczesne technologie dostęp do danych będzie
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mieć realizator  zajęć tego kierunku, tj.  firma KreaTech Dagna Grzesik,  al.  Jana Pawła II  31/u6, 31-864
Kraków.

8. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. 
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane  osobowe  będą  przechowywane  dopóki  jest  to  konieczne  do  świadczenia  usług  Studentowi,

spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów. 
11. Podanie  danych  jest  warunkiem  umownym.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  zgłoszenie

wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż
dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Dziecięcy przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym
równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa. 

XI. Postanowienia końcowe
1. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu osoby,

które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu.
Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu. 

2. Studenci  oraz  ich  rodzice/  opiekunowie  prawni  obowiązani  są  na  bieżąco  śledzić  wszelkie  informacje
dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej
Uniwersytetu  i stosować się do nich. 

3. Fakt  przystąpienia  do  uczestnictwa  w  zajęciach  Uniwersytetu  oznacza,  iż  Student  akceptuje  również
wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się na stronie
internetowej Uniwersytetu. 

4. Wypełnienie  i  przesłanie  przez  rodziców/opiekunów  prawnych  kandydata  na  studenta  formularza
rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację. 

5. W uzasadnionych  przypadkach Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian Regulaminu,  co  ogłaszać
będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu, pod adresem kino-sokol.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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