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Zajęcia dedykowane
Formularz zgłoszeniowy

(zgłaszający wypełnia punkty 1-7)

1. Placówka oświatowa/szkoła (nazwa)

2. Adres

3. Klasa (wiek uczestników)

4. Liczba uczestników + liczba opiekunów (jeden opiekun przypada na 15 dzieci)

5. Opiekun zgłaszający udział (imię i nazwisko)

6. Telefon kontaktowy

7. Temat zajęć dedykowanych

8. Data i godzina zajęć dedykowanych

…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Prowadzący zajęcia

…………………………………………………………………………………………………………………………
Uczestnicy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na  adres organizatora potwierdzają zapoznanie się z załączonym regulaminem i wyrażają zgodę na zbieranie i
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (dz. U. Nr 133,poz. 883 z póżn. zm.).
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Załącznik nr 2B do Zarządzenia Dyrektora
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Nr 13/2015

Regulamin Zajęć Dedykowanych
Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia dedykowane trwają  45 - 60 minut (w zależności od grupy docelowej).
2. Od  wtorku  do  piątku  zajęcia  przeznaczone  są  dla  grup  zorganizowanych  

z opiekunem.
3. Zajęcia w soboty i niedzielę przeznaczone są dla klientów indywidualnych. 
4. Zajęcia dedykowane nie obejmują zwiedzania sal ekspozycyjnych.
5. Dzieci do 13 roku życia biorą udział w zajęciach jedynie z dorosłym opiekunem,

który  wspólnie  z  nimi  wykonuje  doświadczenia  i  odpowiada  za  ich
bezpieczeństwo.

6. Na  jednego  opiekuna  nie  może przypadać  więcej  niż  troje  dzieci,  wyjątek
stanowią grupy zorganizowane (1 opiekun na 15 osób). 

7. Na zajęcia należy przybyć 10 minut przed czasem ich rozpoczęcia.
8. Warunkiem  wejścia  jest  okazanie  biletu  uprawniającego  do  uczestniczenia

w zajęciach.
9. Po rozpoczęciu zajęć, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. 
10. W przypadku nieobecności na zajęciach, w tym z powodu spóźnienia, koszt

biletu nie będzie zwracany.
11. Koszt zajęć dedykowanych zgodny z cennikiem CNK-CP. 

§2.
PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Do pracowni uczestnicy zajęć wchodzą w obecności osoby prowadzącej zajęcia
i zapoznają się z regulaminem BHP.

2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP dotyczących wykonywania ćwiczeń.

3. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na zaplecze. 
4. Podczas trwania zajęć uczestnicy są zobowiązani do stosowania wymaganych

środków  ochrony  osobistej  np.  fartuch,  okulary  ochronne,  rękawice.
Bezwzględnie należy spiąć długie włosy.

5. Obowiązkiem  każdego  uczestnika  jest  utrzymanie  porządku  na  stanowisku
pracy oraz w pracowni.

6. Wszelkie  czynności  w  trakcie  zajęć  należy  przeprowadzać  z  zachowaniem
należytych środków ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na
niebezpieczeństwo siebie i innych.
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7. Nie  wolno  wykonywać  żadnego  ćwiczenia  i  nie  wolno  uruchamiać  żadnego
sprzętu bez uprzedniego polecenia osoby prowadzącej zajęcia.

8. Nie  wolno  samodzielnie  ustawiać  wartości  parametrów  urządzeń  oraz
oprogramowania innych niż wynika to z polecenia osoby prowadzącej zajęcia.

9. Nie  wolno  zbliżać  się  do  uruchomionych  urządzeń  lub  ich  uruchamiać  bez
polecenia osoby prowadzącej zajęcia.

10. Każde  uszkodzenie  sprzętu  lub  błąd  w  działaniu  oprogramowania  musi  być
natychmiast zgłoszone prowadzącemu.

11. Odczynniki należy pobierać tylko wykorzystując sprzęt laboratoryjny (łyżeczka,
pipeta)  odpowiedni  do  danego  odczynnika,  by  nie  dopuścić  do  ich
zanieczyszczenia. Pojemniki z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć
właściwym korkiem. 

12. Nie  wolno  wrzucać  do  kosza  resztek  substancji  oznaczonych  jako
niebezpieczne, lecz składować je w przeznaczonych na ten cel oznakowanych
pojemnikach.

13. Nie  wolno  nikomu  dawać,  ani  zabierać  do  domu  preparatów,  elementów
wyposażenia ani innych rzeczy z pracowni bez wyraźnej zgody prowadzącego.

14. W  razie  nieszczęśliwego  wypadku  należy  natychmiast  zgłosić  się  do
prowadzącego i podać okoliczności wypadku.

15. Bezwzględnie  nie  wolno  brać  do  ust  żadnych  substancji  i  przedmiotów
znajdujących się w pracowni bez wyraźnej zgody prowadzącego.

16. W pracowni zabrania się spożywania posiłków i napojów.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania zajęć przez uczestników.
18. Istnieje możliwość dokumentacji fotograficznej ze strony pracowników CNK-CP 

i możliwość publikowania zdjęć w celach marketingowych.
19. We  wszystkich  sprawach  nieobjętych  regulaminem  należy  zgłaszać  się  do

osoby prowadzącej zajęcia.
§3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin korzystania z pracowni CNK-CP stanowi uzupełnienie Regulaminu 
zwiedzania Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze i nie wyłącza 
stosowania jego postanowień.
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