Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego z dnia 27 stycznia 2016 r.

Regulamin warsztatów fizyko-chemicznych
SAM ODKRYWAM ŚWIAT
w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

§1
Warsztaty fizyko-chemiczne SAM ODKRYWAM ŚWIAT realizowane są na terenie
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) – ul. Wł. Trylińskiego 12,
budynek L2, sala nr 113, w formie doświadczeń samodzielnie wykonywanych przez dzieci.

§2
Warsztaty kierowane są wyłącznie do grup zorganizowanych nie przekraczających 28 osób w
wieku 6-8 lat.

§3
Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne. Opłata uiszczana jest wg stawki przewidzianej
w Cenniku, na konto OPN-T na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowanych
zajęciach.

§4
Warsztaty odbywają się w wyznaczonym wcześniej terminie i ustalonych wcześniej
godzinach, podanych do informacji na stronie internetowej OPN-T.

§5
Zgłoszenie na warsztaty możliwe jest poprzez system rezerwacji dostępny na stronie
internetowej www.opnt.olsztyn.pl, zakładka WARSZTATY DLA DZIECI. Należy dokonać
rezerwacji on-line, jak również wypełnić formularz potwierdzający dostępny w zakładce
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i przesłać go na adres e-mail: e.kowalska@opnt.olsztyn.pl. Wypełniony i wydrukowany
formularz potwierdzający zostanie przedłożony do podpisu opiekunom grupy przed
warsztatami.
§6
Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza, a następnie jego podpisanie,
oznacza akceptację przez wychowawcę/opiekuna grupy niniejszego regulaminu.

§7
W trakcie realizacji warsztatów uczestnicy zajęć przebywają pod stałym nadzorem
opiekunów (nauczycieli) oraz pracownika OPN-T. Samowolne oddalanie się uczestników
warsztatów,

nie

stosowanie

się

do

poleceń

opiekunów

i

pracownika

OPN-T,

nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika
z udziału w zajęciach lub zaprzestaniem kontynuowania warsztatów.

§8
OPN-T nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników warsztatów
wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego Regulaminu oraz innych
regulaminów obowiązujących na terenie OPN-T.

§9
Za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania przez uczestników warsztatów
z materiałów, urządzeń i wyposażenia OPN-T, powstałe w trakcie trwania warsztatów,
odpowiada opiekun grupy.

§10
1. Za bezpieczeństwo uczestników warsztatów organizowanych w OPN-T odpowiedzialność
prawną ponoszą opiekunowie grupy.
2. Obowiązkiem opiekuna grupy jest:


Dyscyplinowanie w razie zaistniałej konieczności uczestników warsztatów;
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zabezpieczenie rzeczy osobistych uczestników warsztatów. OPN-T nie ponosi za nie
odpowiedzialności.
§11
Organizacja zajęć i przepisy BHP



Czas trwania warsztatów wynosi 1,5 godziny i obejmuje wykonanie przez dzieci
samodzielnie cyklu doświadczeń;



w trakcie trwania warsztatów uczestnicy zobowiązani są do uważnego wykonywania
poleceń prowadzącego.



zabrania się wykonywania ćwiczeń bez uprzedniego polecenia osoby prowadzącej
zajęcia.



wszelkie

czynności

w

trakcie

trwania

warsztatów

należy

przeprowadzać

z zachowaniem ostrożności, by nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych


zabrania się przemieszczania poza salę warsztatową jakichkolwiek naczyń,
preparatów stosowanych do przeprowadzania zajęć.



bezwzględnie nie można wkładać do ust żadnych substancji i przedmiotów
znajdujących się na stanowisku pracy podczas trwania warsztatów.



podczas warsztatów zabrania się jedzenia i picia. Produktów spożywczych nie można
umieszczać także na stołach roboczych.



uczestnik warsztatów jest zobowiązany do samodzielnego uprzątnięcia (wytarcia)
niewielkich ilości rozlanych płynów lub rozsypanych substancji.



po zakończeniu warsztatów należy umyć ręce.



we wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy zgłaszać się do
osoby prowadzącej zajęcia.

§12
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zastrzega sobie prawo odwołania zajęć
w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności od niego niezależnych.
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§13
Rezygnacja uczestników z zajęć musi zostać zgłoszona OPN-T przynajmniej 5 dni przed
planowanym terminem zajęć.

§14
OPN-T zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa.
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