Regulamin Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci
I Postanowienia ogólne
1. Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, zwany dalej UŁDD, to projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 7-12
lat.
2. Organem prowadzącym UŁDD jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136
Łódź.
3. Ideą UŁDD jest popularyzacja wiedzy i zachęcanie najmłodszych do zainteresowania się
zagadnieniami z różnych dziedzin nauki i kultury.
4. Projekt UŁDD jest wszechstronny, ma pomóc dzieciom w rozwijaniu ich intelektu, zainteresowań
i talentów.
5. Zajęcia UŁDD odbywają się w systemie rocznym, na który składa się cykl wykładów i warsztatów.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, oraz studenckie koła naukowe, a także
przedstawicieli instytucji będących partnerami UŁDD.
6. Zajęcia edukacyjne najczęściej odbywają się w pomieszczeniach Uniwersytetu Łódzkiego.
Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza UŁ w przestrzeni innych instytucji wiedzy i
kultury, które są partnerami UŁDD.
7. Uczestnictwo dzieci w zajęciach UŁDD jest nieodpłatne.

II Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki dla Dzieci trwa do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia
zamknięcia rekrutacji.
2. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie internetowej
dzieci.uni.lodz.pl.
3. Rejestracja na zajęcia UŁDD odbywa się wyłącznie przez internet.
4. Warunkiem uczestnictwa w programie UŁDD jest:
a. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez wypełnienie internetowego
formularza zapisu na studia,
b. otrzymanie na adres mailowy podany w formularzu potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet
Łódzki dla Dzieci od Organizatora oraz aktywowanie konta poprzez link wysłany przez Organizatora,
c. zalogowanie się na konto oraz wybranie z listy proponowanych wydarzeń zajęć (wykłady oraz
max 5 warsztatów) i zarejestrowanie dziecka na nie.
5. Studentem Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci może zostać każde dziecko w wieku 7-12 lat.

6. Jedno dziecko może mieć założone 1 konto. W przypadku gdy Organizator zauważy
nieprawidłowości, zastrzega sobie możliwość skasowania kont użytkownika.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Lista przyjętych osób na zajęcia publikowana jest na stronie internetowej UŁDD i widoczna jest po
zalogowaniu się na konto użytkownika.
9. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają
automatycznie wpisane na listę rezerwową.
10. W przypadku ewentualnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy
rezerwowej. W tym przypadku również decyduje kolejność zgłoszeń.

III Zasady uczestnictwa
1. Osoba zakwalifikowana do UŁDD nabywa status Studenta UŁDD.
2. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu poprzez stronę internetową i drogą
mailową.
3. Organizator nie odpowiada za problemy wynikające z funkcjonowaniem i ustawieniami poczty
użytkownika, oraz za zaistniałe błędy w działaniu serwera projektu.
3. Każdy uczestnik UŁDD zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć dostępnym na
stronie internetowej UŁDD oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam
zamieszczanych.
4. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad Systemu Potwierdzeń, zgodnie z którym
wszyscy zarejestrowani (z listy podstawowej i rezerwowej) na dane wydarzenie muszą potwierdzić
obecność dziecka na tych zajęciach lub wyrejestrować się z nich. Możliwość potwierdzenia
obecności jest aktywna w określonym terminie, po którym ostatecznie zostaną zamknięte listy
obecności. Osoby, które nie potwierdziły obecności w tym terminie, zostaną usunięte z listy.
Szczegóły dotyczące Systemu Potwierdzeń dostępne są w zakładce POMOC.
5. Student UŁDD może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
6. O fakcie rezygnacji z udziału w całym projekcie rodzice powinni powiadomić Organizatora pocztą
elektroniczną. W przypadku rezygnacji z konkretnych zajęć, uczestnik poprzez swoje konto
zobowiązany jest wyrejestrować się z nich.
7. Maile wysyłane przez Organizatora z przypomnieniem o potwierdzeniu obecności na danym
wydarzeniu, pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Uczestnik projektu jest zobowiązany do
samodzielnego kontrolowania terminów wydarzeń, w których bierze udział i wcześniejszego
potwierdzania obecności na nich.

8. W przypadku gdy uczestnik zapisany na dane zajęcia, potwierdzi obecność na nich i znajdzie się
na ostatecznej liście obecności, a mimo to nie przyjdzie na zajęcia, dostanie ostrzeżenie. Przy
trzeciej nieobecności zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

IV Organizacja spotkań
1. UŁDD prowadzi zajęcia w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
2. Spotkanie warsztatowe trwa około 90 minut, wykład 60 minut.
3. Wykłady i warsztaty odbywają się w salach Uniwersytetu Łódzkiego i innych
instytucji współpracujących z UŁDD.
4. Rodzic powinien towarzyszyć dziecku w drodze na spotkania UŁDD bądź zapewnić dziecku opiekę
osoby dorosłej.
5. Organizator UŁDD nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na zajęcia, ani nie zapewnia
miejsc parkingowych.
6. Każdy student UŁDD jest zobowiązany przybyć na zajęcia najpóźniej na 10 minut przed ich
rozpoczęciem.
7. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, student UŁDD zobowiązany jest do
podpisania listy obecności dostępnej przed lub w sali zajęciowej.
8. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów UŁDD. Wyjątkiem są
członkowie Straży Rodzicielskiej.
9. Student UŁDD zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i
opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, Organizator zastrzega
sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
10. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć (za wyjątkiem
wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez
prowadzącego zajęcia.
11. W czasie zajęć studenci UŁDD nie mogą samowolnie opuszczać sal zajęciowych.
12. Po zajęciach dzieci są niezwłocznie odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której
odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą
mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci
pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
13. W wycieczkach naukowych studenci UŁDD uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę
zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
14. Materiały pomocnicze na zajęcia warsztatowe, tj. flamastry, papier itp. zapewnia Organizator.

15. Na zakończenie warsztatów student UŁDD otrzymuje wpis w indeksie.

V Zastrzeżenia
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci należy wysyłać pocztą
elektroniczną pod adres mailowy: dzieci@uni.lodz.pl. Organizator rozpatruje sprawę w terminie 21
dni roboczych od daty ich otrzymania.
2. Korespondencja będzie wysyłana na ostatni podany przez Studenta UŁDD adres email.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku,
gdy sprawa wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od
Organizatora. Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zastrzeżenia może wymagać
uzyskania od Studenta UŁDD lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień. Czas
udzielania wyjaśnień przez Studenta UŁDD /jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo
przedłuża okres rozpoznania sprawy.

VI Przetwarzanie danych osobowych
1. Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki dla Dzieci odbywać się będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej i formularzy internetowych zamieszczonych na stronie internetowej UŁDD.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych Rodziców/opiekunów oraz
dzieci jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w
projekcie Uniwersytet Łódzki dla Dzieci,
4. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są w celu organizacji projektu UŁDD oraz związanych z
nim imprez.
5. Dane osobowe uczestników będą udostępniane innym podmiotom (Partnerom projektu
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, operatorom pocztowym i firmom kurierskim) jedynie w celu realizacji
zadań związanych z organizacją projektu,

6. Rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym każdego Studenta UŁDD przysługuje prawo
dostępu do danych osobowych Studenta UŁDD oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia.
7. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu
rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Łódzki dla Dzieci przez
Studenta UŁDD jest niemożliwe i w związku z tym jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.

8. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka w spotkaniach UŁDD są równoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach
dotyczących projektu UŁDD o charakterze informacyjnym i promocyjnym (fotografie, filmy wideo i
nagrania audio) oraz na stronie internetowej dzieci.uni.lodz.pl, uni.lodz.pl, oraz za pośrednictwem
pozostałych kanałów dystrybucji o projekcie (takich jak Telewizja UŁ).
9. Uczestnik UŁDD wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej projektu
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci (informacji handlowej) drogą elektroniczną na adres e-mail podany w
zgłoszeniu, w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą
elektroniczną” (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1030).

VII Postanowienia końcowe
1. Studenci UŁDD oraz ich rodzice/opiekunowie obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie
informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej UŁDD oraz wiadomości
wysyłanych przez Organizatora drogą mailową i stosować się do nich.
2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach UŁDD oznacza, iż Student UŁDD akceptuje
również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu
Łódzkiego dla Dzieci.
3. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza
rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną
akceptację.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu UŁDD. Wszelkie zmiany
ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci.

