
REGULAMIN 
AKADEMII MAŁEGO ODKRYWCY 

obowiązujący podczas trwania epidemii COVID-19. 
 
 

§ 1 
Akademia Małego Odkrywcy, zwana dalej „AMO”, jest formą kształcenia przeznaczoną dla uczniów 
szkoły podstawowej w wieku 7-13 lat. 
 

§2 
Misją AMO jest rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 7-13 lat, przekazanie 
wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki, dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu 
społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej, aktywizacja społeczna młodego pokolenia, rozbudzanie 
aspiracji oraz stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu. 
 

§ 3 
Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o Uczestniku –należy przez to rozumieć 
dziecko kształcące się w ramach AMO. 
 

§ 4 
1. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zasad korzystania z obiektu, w którym odbywają się 
zajęcia. 
2. Uczestnicy mają obowiązek przychodzić na zajęcia punktualnie, nie wcześniej niż 10 minut przed       
rozpoczęciem zajęć. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie www.sckis.strawczyn.pl 
3. Osoby z objawami choroby (katar, kaszel, gorączka) oraz osoby przebywające na kwarantannie   
nie zostaną wpuszczone na teren SCKiS. 
4. Na teren SCKiS Uczestnicy wchodzą w maseczkach ochronnych i przed rozpoczęciem zajęć 
zobowiązani są do dezynfekcji rąk (płynem dostępnym przy wejściu) oraz zachowania odległości 2 m.  
5. Uczestnicy nie mogą gromadzić się  wewnątrz budynku. 
6. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko powinien pozostać na zewnątrz budynku. 
7. Zabrania się podawania ręki na powitanie i innych form przywitania niezgodnych z zaleceniami 
dystansu społecznego. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
8. Podczas zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i twarzy, jednak mają obowiązek 
zachowania odległości od siebie. 
9. Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów spożywczych z wyjątkiem wody, którą uczestnicy 
mogą przynieść ze sobą w małych butelkach na własny użytek. 
10. W zajęciach uczestniczyć mogą tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu. 
11. Po skończonych zajęciach uczestnicy, zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia budynku. 
12. Podczas zajęć AMO na sali obecny jest wyznaczony przez Organizatora opiekun. 
13. Opieka Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć, kiedy rodzic/opiekun ma obowiązek 
odebrać dziecko. 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. 
14. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sali, w której odbywają się zajęcia. 
15. Sala zajęć będzie wietrzona co 1 godzinę i po każdej grupie, a powierzchnie użytkowe będą 
dezynfekowane. 
16. Uczestnicy nie przynoszą żadnych przyrządów, korzystają z rzeczy i materiałów zapewnionych 
przez prowadzącego zajęcia. 
17. Okrycie wierzchnie Uczestnik powinien umieścić na wieszaku. 
18. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach/warsztatach AMO. 
19. W przypadku rażącego naruszania norm zachowania i ignorowania poleceń prowadzących   
zajęcia, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników AMO. 



 
 

§ 5 
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Organizatora o nieobecności dziecka na 
zajęciach/warsztatach najpóźniej dzień przed zajęciami. 
2. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w dniu zajęć rodzice/opiekunowie zobowiązani są 
usprawiedliwić nieobecność dziecka najpóźniej do dwóch dni roboczych licząc od dnia odbywania się 
zajęć/warsztatów telefonicznie pod numerem 691 – 343 - 403 
3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

§ 6 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki zajęć z przyczyn nie leżących po stronie 
Organizatora. 
2. W przypadku konieczności odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć, Organizator dołoży 
wszelkich starań, aby zajęcia odbyły się w innym terminie. 
3. Informacje o ewentualnym odwołaniu zajęć i o zmianie terminu zajęć będą umieszczane na bieżąco 
na stronie internetowej. 
 

§ 7 
Uczestnicy oraz ich opiekunowie/rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje 
zamieszczane przez AMO na stronie internetowej i stosować się do nich. 

§ 8 
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji 
zadań związanych z działalnością Akademii Małego Odkrywcy. Wypełniając formularz uczestnika 
rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach związanych z AMO. 

§ 9 
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka wykonanych podczas 
warsztatów, wykładów lub wycieczek na stronie internetowej bedzin.pl, na łamach miesięcznika 
Ziemia Strawczyńska, portalach społecznościach Organizatora i stronach internetowych, a także w 
materiałach promocyjnych zarówno miasta, jak AMO. 
 

 


