REGULAMIN AKADEMII MŁODEGO TECHNIKA
I Akademia Młodego Technika została utworzona z myślą propagowania nauk technicznych
ze szczególnym zwróceniem uwagi na robotykę i automatykę, a także aby rozwijać dziecięcą
ciekawość i chęć poznawania świata przez pryzmat wykonywanych eksperymentów.
II Akademia Młodego Technika działa w Centrum Kształcenia Ustawicznego znajdującego się
w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.
III Akademia Młodego Technika organizuje serię warsztatów połączonych z wykładami
realizowanych w formach dostosowanych do wieku uczestników. Zajęcia odbywają się
w pomieszczeniach CKU, na co dzień wykorzystywanych przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Olkuszu.
IV Udział w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Młodego Technika jest bezpłatny.
V Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w wybraną sobotę miesiąca
- od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. (kolejne edycje od października do maja bieżącego
roku). Wykłady trwają 60 minut.
VI Studentem Akademii Młodego Technika może zostać uczeń szkoły podstawowej
i gimnazjalnej. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie przez rodzica lub
opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego do Akademii Młodego Technika
znajdującego się na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Olkuszu www.zs1olkusz.edu.pl oraz dostarczenie go z podpisem rodzica/opiekuna do
sekretariatu szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą
przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym.
VII Uczestnicy poprzednich edycji Akademii Młodego Technika o 100 % frekwencji
są przyjmowani poza procedurą rekrutacji.
VIII Zapisy na Akademię Młodego Technika odbywają się w okresie od maja do rozpoczęcia
zajęć.
IX Lista przyjętych osób publikowana będzie na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1
w Olkuszu.
X Informacja o przyjęciu dziecka będzie przekazana drogą mailową lub telefoniczną.
XI Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc,
zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
XII W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Akademii Młodego Technika, zwalniane miejsca
proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
XIII Student w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Akademii Młodego
Technika.
XIV O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić telefonicznie sekretariat Zespołu Szkół
Nr 1 w Olkuszu .

XV Student Akademii Młodego Technika otrzymuje indeks, którego posiadanie uprawnia do
uczestnictwa w zajęciach.
XVI Na każdym spotkaniu student jest zobowiązany do podpisania listy obecności znajdującej
się u osoby prowadzącej zajęcia.
XVII Na zakończenie każdego spotkania student otrzymuje wpis z oceną do indeksu.
XVIII Każdy uczestnik Akademii Młodego Technika zobowiązany jest do zapoznania się
z harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej www.zs1olkusz.edu.pl
oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.
XIX Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do Akademii Młodego Technika zgadzają się na
publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów zamieszczanych na stronie
internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz w materiałach promocyjnych i w mediach.
XX Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, miejsca, tematyki zajęć oraz do
zmiany postanowień regulaminu Akademii Młodego Technika. Każdorazowo, po dokonaniu
zmiany, odpowiednia informacja będzie przekazywana telefonicznie lub wysłana e-mailem
na adresy rodziców uczestników programu. Aktualne informacje wraz z aktualnym
harmonogramem zajęć będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły
www.zs1olkusz.edu.pl.
XXI Uczestnicy Akademii Młodego Technika są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia
punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie
warsztatów nie mogą samowolnie opuszczać sal warsztatowych. Uczestnicy są zobowiązani
do stosowania się do poleceń wykładowców. W przypadku rażącego naruszania przez
dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie
dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas warsztatów sprawują nauczyciele
Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców
lub opiekunów prawnych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia
i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez
opieki po zakończeniu zajęć.
XXIII Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów nie powinni opuszczać budynku
CKU.
XXIV Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne
uszkodzenie przez dziecko powierzonego sprzętu.
XXV Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy studentów, uczestnika,
który opuścił 3 spotkania.
XVI Uczestnicy Akademii Młodego Technika na zakończenie roku akademickiego otrzymują
dyplomy lub certyfikaty.

