
 

 

REGULAMIN  

WSCHOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą 

Wschowski Uniwersytet Dziecięcy, zwanym dalej Uniwersytetem. 

2. Adresatem Uniwersytetu jest 40 dzieci w wieku 6-10 lat z terenu miasta i gminy Wschowa oraz ich 

rodzice/opiekunowie. 

3. Celem Uniwersytetu jest: 

• podnoszenie jakości i różnorodności kształcenia, 

• popularyzacja nauki, 

• wyrównanie szans edukacyjnych, 

• umożliwienie zdobywania wiedzy w różnych dyscyplinach naukowych, 

• nabywanie praktycznych umiejętności i rozwijanie talentów, 

• rozbudzenie aktywności poznawczej oraz rozwijanie logicznego myślenia, 

• pokazywanie możliwości samodzielnego uczenia. 

4. W ramach Uniwersytetu prowadzone będą warsztaty i wykłady z zakresu humanistyki, 

matematyki, przyrody, kultury i profilaktyki. 

5. Organizatorem Uniwersytetu jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa oraz Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy we Wschowie.  

6. Patronat naukowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 

 

§ 2 

 

1. Wykłady i warsztaty będą odbywać się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

we Wschowie (nie dotyczy wycieczek). 

2. Zajęcia mogą być prowadzone również w trybie zdalnym. 

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie przed każdym kolejnym spotkaniem 

poinformuje uczestników drogą elektroniczną o planowanych zajęciach. 



 

4. Informacje uzyskać będzie można również na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 

https://gminawschowa.pl/, FB Miasta i Gminy Wschowa, FB  Burmistrz MiG Wschowa Konrad 

Antkowiak, FB Biblioteki Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie . 

5. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach Uniwersytetu są dla uczestników bezpłatne. 

 

§ 3 

 

1. Rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją, na której mali studenci otrzymują indeksy 

i składają ślubowanie. 

2. Zajęcia odbywają się w podziale na semestry: 

a) zimowy: od października do stycznia, 

b) letni: od lutego do czerwca. 

3. Czas trwania wykładów lub warsztatów dla małych studentów to 2 razy po 45 minut. 

4. Wykłady lub warsztaty będą odbywać się średnio 2 razy w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie 

przedpołudnie. 

5. Planowana inauguracja oraz uroczyste zakończenie roku akademickiego odbywać się będą 

w miejscu i terminie, o którym Organizator poinformuje z wyprzedzeniem. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnikami Uniwersytetu mogą być wyłącznie dzieci, które są mieszkańcami gminy Wschowa. 

2. Nabór trwa od 19 do 30 września 2022 r. i odbywa się tylko w wersji papierowej. 

3. Rodzic lub opiekun prawny, ubiegający się o przyjęcie dziecka na Uniwersytet Dziecięcy, wypełnia 

formularz zgłoszenia oraz zostawia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy 

Wschowa lub Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie we wskazanych terminach 

rekrutacji. 

4. O zakwalifikowaniu na Uniwersytet decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Informacja o przyjęciu małego studenta na Uniwersytet zostanie przesłana mailem do 

rodziców/opiekunów. 

 

§ 5 

 

1. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje indeks oraz identyfikator. 

2. Uczestnik Uniwersytetu zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora oraz właściwego 

ubioru „żaka”, tj. koszulki małego studenta, na każdych zajęciach.  

3. W przypadku zgubienia indeksu lub identyfikatora należy poinformować Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy we Wschowie. 

4. Obecność uczestnika Uniwersytetu na zajęciach jest potwierdzana pieczęcią lub naklejką 

Uniwersytetu, która będzie wstawiana do indeksu na podstawie listy obecności. 

5. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia roku akademickiego jest uczestnictwo w min. 50% 

wykładów/warsztatów. 

6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach. O fakcie tym rodzice/opiekunowie 

powinni natychmiast poinformować Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wschowie. 

 

 

https://gminawschowa.pl/


 

§ 6 

 

1. Każdy uczestnik Uniwersytetu zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

2. Każdy uczestnik Uniwersytetu jest zobowiązany, przed wejściem na salę, do podpisania listy 

obecności.  

3. Każdy uczestnik Uniwersytetu jest zobowiązany słuchać poleceń wykładowcy oraz opiekunów 

grupy. 

4. Każdy uczestnik Uniwersytetu ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału 

w wykładach/warsztatach. 

5. Każdy uczestnik Uniwersytetu ma obowiązek stosowania się do wymogów ustalonych przez 

wykładowcę prowadzącego zajęcia oraz BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku, gdzie odbywają 

się zajęcia. 

6. Każdy uczestnik Uniwersytetu ma prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji 

projektu.  

7. Na zajęciach mogą przebywać zdrowi, nie wykazujący żadnych objawów chorobowych uczestnicy. 

8. Uczestnik Uniwersytetu oraz rodzic/opiekun zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

9. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć Uniwersytet 

zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji zajęć Studentowi, który złamał zasady 

i postanowienia panujące na wykładach. 

 

§ 7 

 

1. Opiekun uczestnika Uniwersytetu zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi 

informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej https://gminawschowa.pl/, FB Miasta 

i Gminy Wschowa, FB  Burmistrz MiG Wschowa Konrad Antkowiak, FB Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy we Wschowie. 

2. Opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego pełne i aktywne 

uczestnictwo w zajęciach. 

3. Opiekunowie dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską zobowiązani są do zgłoszenia tego 

faktu Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości zapewnienia 

Studentowi odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo odmowy 

przyjęcia Studenta pozostającego pod stałą opieką lekarską. 

4. Opiekunowie dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani 

są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta.  

5. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami 

zamieszczanymi na stronie internetowej. 

6. Opiekunowie są zobowiązani do odprowadzenia dziecka na spotkanie Uniwersytetu, a następnie 

odebranie go po zakończeniu zajęć. 

7. Opiekunowie ponoszą wszelkie koszty związane z naprawą mienia lub sprzętu zniszczonego przez 

słuchacza podczas zajęć organizowanych na Uniwersytecie. 

 



 

§ 8   

1. Uczestnicy Uniwersytetu i ich opiekunowie/rodzice, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa na potrzeby Wschowskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego zgodnie z ar. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

2. Realizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza wyznaczonym terenem 

wydarzenia.   

3. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z przygotowanym programem, który zostanie udostępniony na 

stronie internetowej organizatora i realizatora. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 

dokonywanie zmian w programie. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

5. O wszystkich zmianach uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie będą informowani za pośrednictwem 

strony internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 


