Regulamin Międzykulturowego Uniwersytetu Dziecięcego
1. Organizatorami Międzykulturowego Uniwersytetu Dziecięcego, dalej nazywanego MUD, są: Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU.
2. Działalność programowa MUD prowadzona jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 1a.
3. Słuchaczem MUD może zostać dziecko w wieku 6-12 lat jeśli opiekun zgłosi deklarację wstąpienia na
Uniwersytet. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na MUD.
4. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych zobowiązani są poinformować Organizatora.
5. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu jest nieodpłatne.
6. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje indeks, który zobowiązany jest posiadać podczas zajęć.
7. O przyjęciu do MUD decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 30 osób w
jednej grupie. Po wyczerpaniu się wolnych miejsc dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową.
8. Wykłady i warsztaty będą się odbywać w układzie dwu semestralnym, w soboty w godzinach 11:0014:00.
9. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących
zajęcia, organizatorów i wolontariuszy opiekunów.
10. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
11. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów.
12. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również
nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
13. Student zobowiązany jest do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach.
14. Obecność na wszystkich wykładach w semestrze skutkuje otrzymaniem wyróżnienia na koniec
semestru.
16. Nieobecność na zajęciach powinna być zgłoszona telefonicznie lub za pośrednictwe poczty
elektronicznej najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Dwie niezgłoszone nieobecności mogą
doprowadzić do skreślenia z listy studentów.
17. Student i opiekun akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na rejestrację oraz
rozpowszechnianie w mediach zajęć, filmów i innych materiałów zgromadzonych podczas zajęć.
18. MUD zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od
Organizatora. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przekazana telefonicznie lub drogą mailową.
19. Student i opiekun akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
swoich danych osobowych, w celach związanych z realizacją MUD. Student i opiekun wyrażają ponadto
zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności Organizatorów drogą elektroniczną.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

