Regulamin kursów „Matma na start” oraz „Fiza na start”

§1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
1.

Kurs – kurs „Matma na start” lub „Fiza na start” (łącznie zwanymi: kursami) prowadzony na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.

2.

Organizatorzy – Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, NIP 956 226 05 73,
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000338019 (zwana dalej:
Fundacją)
oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (NIP: 879 017 72 91) –
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, adres Wydziału: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
(zwany dalej: WFAiIS UMK).

3.

Administrator - administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

4.

Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Kursie; uczeń szkoły średniej, który zamierza rozpocząć studia
stacjonarne pierwszego stopnia, szczególnie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

5.

Prowadzący – osoba zatrudniona przez Organizatora i prowadząca kurs w jego imieniu.

6.

Strona Konkursu – strona internetowa organizatora https://www.fizyka.umk.pl/kandydat/matma-na-start
lub https://www.fizyka.umk.pl/kandydat/fiza-na-start/.
§2 ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

1.

Za przebieg kursu w imieniu Organizatorów odpowiedzialny jest Prowadzący.

2.

Zajęcia kursu realizowane są zgodnie z podanym wcześniej przez Organizatorów programem ramowym.

3.

Tematyczny i szczegółowy zakres kursu jest dostępny na Stronie Kursu.

4.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu i/lub miejsca pojedynczych zajęć z powodu zdarzeń losowych i/lub sytuacji od niego
niezależnych.

5.

Na sali podczas trwania zajęć prawo przebywać mają wyłącznie Uczestnicy kursu, Prowadzący, Organizator
oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora.

6.

Materiały dydaktyczne uczestnicy otrzymują w formie fizycznej lub mailowo na adres podany podczas
rejestracji na kurs.

7.

Czas trwania całego kursu to 30 h.

8.

Z powodu wyjątkowych sytuacji, niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo odwołać kurs
zwracając Uczestnikom wpłaty, przesunąć o tydzień datę rozpoczęcia kursu oraz zmienić Prowadzącego.

9.

Forma zajęć określa minimalną i maksymalną liczbę Uczestników. I tak:
a. minimalna liczba zgłoszeń umożliwiająca rozpoczęcie kursu wynosi 23,
b. maksymalna liczba osób w grupie wynosi 45.
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§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
1.

Rejestracja na kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

2.

Podstawą przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń.

3.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które wysłały swoje zgłoszenia
matmanastart@fizyka.umk.pl. Mail powinien zawierać następujące informacje:

na

adres

mailowy:

•

Imię,

•

Nazwisko,

•

Klauzulę: Planuję podjąć studia na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia na WFAiIS TAK/NIE*
(*niepotrzebne skreślić),

•

Nazwę kursu: Matma na start i/lub Fiza na start.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.

2.

3.

Uczestnik ma prawo do:
•

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

•

uzyskania informacji dotyczących organizacji kursu,

•

korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora,

•

zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu kursu.

Uczestnik ma obowiązek:
•

znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać,

•

aktywnie uczestniczyć w kursach, co w szczególności oznacza punktualne przychodzenie na zajęcia,
słuchanie Prowadzącego i stosowanie się do jego zaleceń,

•

dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Uczestników, przestrzegać przepisów bhp
i ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników.

Wszelkich, niezbędnych informacji dotyczących kursów Organizator udzieli Uczestnikom po kontakcie
mailowym na adres matmanastart@fizyka.umk.pl.
§5 PRAWA I OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO

1.

2.

Do obowiązków Prowadzącego należy:
•

rzetelne prowadzenie zajęć wg ustalonego planu ramowego,

•

dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

•

sprawdzanie obecności na zajęciach,

•

odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień
planu ramowego kursu.

Do praw Prowadzącego należy:
•

wyproszenie z sali osób, które zakłócają porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia,
wprowadzanie nowości i innowacji do programu szkolenia w zakresie realizowanych zagadnień.
§6 PŁATNOŚCI

1.

Kurs przeprowadzany przez Organizatora jest odpłatny.

2.

Ceny kursu wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla osób zakwalifikowanych na studia
pierwszego stopnia na WFAiIS UMK lub 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) dla pozostałych
uczestników.
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3.

Płatności za kurs Uczestnik dokonuje po zakwalifikowaniu się na kurs w formie przelewu na konto bankowe
Fundacji o numerze: 55 1090 1506 0000 0001 2325 7088 najpóźniej 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu
wyników rekrutacji na Kurs.
§7 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu,
ul. Grudziądzka 5/7 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11.

2.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora są Organizatorzy.

4.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy
organizatora: matmanastart@fizyka.umk.pl.

5.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

7.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.

8.

Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona.

9.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i realizacji kursu. Podanie innych
danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.
§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursu, które są dostępne na Stronie Organizatora oraz materiały
udostępniane Uczestnikom w czasie trwania kursów stanowią własność intelektualną Organizatora. Uczestnicy
mają prawo z nich korzystać na własny użytek, ale nie są uprawnieni do ich powielania w żadnej formie,
przekazywania osobom trzecim, ani udostępniania w Internecie bez zgody Organizatora.
§9 REZYGNACJA Z KURSU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z opłaconego kursu i zwrotu opłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach
(ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe).

2.

W sytuacjach wskazanych w §9 punkt 1 Uczestnik jest zobowiązany do wysłania pisemnej rezygnacji z kursu,
z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora: Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń z dopiskiem „Matma na
start” lub/i „Fiza na start”. Uczestnikowi będzie przysługiwać zwrot pieniędzy.

3.

Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 14 dni od daty otrzymania rezygnacji. W sytuacji, gdy przyczyna
rezygnacji z kursu nie będzie ważna lub w ogóle nie zostanie zawarta w rezygnacji, Organizator ma prawo
odmówić zwrotu pieniędzy.

4.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty, jeśli zrezygnował z kursu z powodów innych niż te wymienione
w §9 punkt 1.

5.

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: matmanastart@fizyka.umk.pl.
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§10 ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Organizatora.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

3.

Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej
wersji na Stronie.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach kursów w czasie ich trwania.

5.

W sprawach nieunormowanych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator.

Regulamin zatwierdzili
Prezes Fundacji Aleksandra Jabłońskiego

Dziekan WFAiIS UMK

dr Justyna Gupta

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski
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