Regulamin programu
warsztatów z programowania
Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach („Warsztaty”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Organizatorem warsztatów jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą
w Warszawie 01-830, Al. Zjednoczenia 34.
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji
warsztatów jest: Elżbieta Prządka, e-mail:
e.przadka@naszdom.org.pl, tel. 508 106 152.
Warsztaty są współorganizowane przez Roche Polska Sp. z o.o.
i Girls code fun.
W warsztatach może wziąć udział 15 dzieci w wieku od 8 do12
lat.
Warsztaty są bezpłatne.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się w siedzibie
Roche Polska Sp. z o.o, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa
Termin warsztatów: semestr szkolny 2018/2019.
Na semestr szkolny składa się 10 zajęć po 1,5 godziny każde.
Zajęcia odbywają się we wtorek lub czwartek godz. 17.00
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
w programie warsztatów.
Organizator zapewnia Uczestnikom warsztatów napoje.
§ 2. Cel Programu

Celem Programu, o którym mowa powyżej, jest nauka dzieci w wieku
8-12 lat z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastęczpej programowania
w Scretchu - wizualnym języku programowania. Scratch to edukacyjny
język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży
(od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko
programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym
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języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek,
animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być
układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod
przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia
zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać
z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.
§ 3. Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku od 8 do 12 lat
z instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zamieszkałych w Warszawie
lub najbliższej okolicy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu.
3. Zgłaszający się do udziału w Warsztatach potwierdza tym samym
swoją dyspozycyjność w czasie trwania wszystkich warsztatów.
4. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w Warsztatach,
zobowiązani są do wypełnienia karty uczestnika Warsztatów
i przesłania jej skanu na adres mailowy e.przadka@naszdom.org.pl
do 21 września 2018 r.
5. Koordynator projektu oraz prowadzący Warsztaty dokonają wyboru
Uczestników
6. Organizator
drogą
mailową
powiadomi
Zgłaszającego,
czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach.
7. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników warsztatów,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru.
O zaistniałej sytuacji Organizator powiadomi wszystkich
zgłaszających chęć udziału w warsztatach drogą mailową.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania
wszystkich kandydatów na listę Uczestników warsztatów,
Organizator sporządzi rezerwowa listę Uczestników, którzy zostaną
o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega
sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.
9. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów
losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną
powiadomieni o tym drogą mailową.
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10. Każdy Uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać
Regulaminu warsztatów, przepisów BHP oraz PPOŻ.
11. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych
(nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody
prowadzącego Warsztaty oraz pozostałych Uczestników
warsztatów.
§ 3. Oświadczenia Uczestników
1. Udział w warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi
nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi
uczestników warsztatów i ich wykorzystanie dla celów promocyjnych
i reklamowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich
znanych polach eksploatacji.
2. Wysyłając do Towarzystwa Nasz Dom formularz zgłoszeniowy (karta
uczestnika warsztatów) Kandydat lub/i opiekun kandydata wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych
o uczestnikach Warsztatów przez Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą
przy Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia Warsztatów.
Towarzystwo Nasz Dom informuje, że kandydat lub opiekun kandydata
mają prawo do wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich,
dobrowolnie podanych danych osobowych.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika
warsztatów od utraty lub zniszczenia prywatnego sprzętu, używanego
w trakcie prowadzonych zajęć.
2. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty
względem Organizatora, prowadzących Warsztaty lub innych
Uczestników, poniesie za nie pełną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje
podejmuje Organizator.
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