REGULAMIN MAZOWIECKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO W PŁOCKU
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” z siedzibą w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock,
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000235734, zwane dalej
Organizatorem, tworzy Projekt pod nazwą Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy w Płocku, zwany dalej MUD w
Płocku.
2. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród
pracowników naukowych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
§ 2 CELE I ZADANIA MUD W PŁOCKU
1. Tworzenie inicjatyw dydaktycznych w kierunku budzenia zainteresowania i zaspokajania ciekawości
dzieci pięknem świata i złożonością zjawisk oraz procesów rządzących otaczającą je rzeczywistością,
budzenie wyobraźni naukowej dzieci i inspirowanie ich atrakcyjnymi metodami dydaktycznymi w kierunku
poszukiwania rozwiązań, i odpowiedzi na nurtujące ich problemy i zagadnienia.
2. Organizowanie wykładów popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz
wzmacniających znaczenie edukacji.
3. prezentowanie dzieciom w nieobciążający je, wolny od napięcia i stresu sposób, że nauka to poznawanie
tajemnic świata, które nie musi być wcale przykrą powinnością o opresyjnym charakterze, ale
przyjemnością i przywilejem.
4. Zachęcanie dzieci do zadawania pytań oraz pokazywania czym jest krytyczne podejście do opisu zjawisk a
także naukowa metoda rozwiązywania problemów
5. Popularyzacja idei na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia
niepełnosprawności.
§ 3 ZASADY REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rekrutacja na MUD w Płocku odbywa się tylko za pośrednictwem drogi internetowej i trwa od
05 sierpnia 2019 roku do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
2. Studentem MUD w Płocku może zostać każde dziecko będące w wieku od 6-ciu do 12-tu lat.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę Studentów decyduje kolejność zgłoszeń. O
zakwalifikowaniu dziecka, rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany drogą mailową w ciągu 7 dni
kalendarzowych na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Po wyczerpaniu się wolnych
miejsc, zgłoszone dzieci, zostaną wpisane na listę rezerwową.
4. Przyznanie dziecku statusu studenta MUD w Płocku, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w
niniejszym Regulaminie wymaga:
a. zgłoszenia dziecka, poprzez wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Projektu,
b. otrzymania informacji zwrotnej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym o
zarejestrowaniu dziecka,
c. terminowego uiszczenia opłaty, o której stanowi § 5 niniejszego Regulaminu,
d. potwierdzenia przez Organizatora dokonania wpłaty.
5. Każdy Student otrzyma indeks oraz legitymację, których charakter będzie symboliczny.
§ 4 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
1. Organizator komunikuje się z uczestnikami Projektu tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Rok akademicki MUD w Płocku pokrywa się z rokiem akademickim uczelni wyższych.
3. Zajęcia edukacyjne odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty przed południem, zgodnie z
ramowym harmonogramem zajęć, w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub w innym
miejscu zgodnym z tematyką prowadzonego wykładu.
4. Ramowy harmonogram zajęć na dany semestr dostępny jest na stronie internetowej Projektu.
5. W każdym semestrze zajęcia odbywają się w formie wykładów i/lub warsztatów. W ciągu roku
akademickiego odbędzie się 16 zajęć. Informacje dotyczące bieżącego programu studiów są publikowane

na stronie Projektu. Ponadto, każdorazowo przed zajęciami, informacje dotyczące aktualnego wykładu
będą przesyłane na adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
6. Dodatkową formą edukacji w roku akademickim, będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach
warsztatowych z różnych dziedzin. Zajęcia te będą organizowane za dodatkową opłatą. Informacje
dostępne będą na stronie Projektu.
7. Wszelkie informacje z poszczególnych zajęć organizowanych przez MUD w Płocku zamieszczane będą na
stronach internetowych Projektu i prezentowane w postaci opisu zajęć, fotogalerii, krótkich filmów.
§ 5 OPŁATY
1. Udział w zajęciach MUD w Płocku jest odpłatny, płatny jednorazowo za cały rok akademicki z góry.
Wysokość opłaty: 420,00 zł + 20,00 zł wpisowe, ustanowiona jest na możliwie najniższym poziomie
gwarantującym najwyższą jakość merytoryczną zajęć, jak i rozwiązania organizacyjne.
2. Wysokość opłat ogłaszana jest każdorazowo wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
3. Wpłatę należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania mailowego potwierdzenia zarejestrowania
dziecka na MUD w Płocku na rachunek bankowy:
Nr: 74 1540 1290 2031 5970 1965 0002
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock
Tytułem: „wpisowe + opłata za udział w zajęciach w roku akademickim 2019/2020 podać dane dziecka”
4. Po uzyskaniu statusu Studenta, dziecko ma prawo do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.
5. MUD w Płocku nie zwraca opłat za zajęcia, w których dziecko nie uczestniczyło.
6. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za udział w zajęciach w roku akademickim 2019/2020 na dwie równe
raty, pod warunkiem otrzymania od rodzica lub opiekuna prawnego mailowej prośby o płatność w ratach.
7. Rodzic lub opiekun prawny przy zapisie więcej niż jednego dziecka może ubiegać się o zniżkę w opłacie.
Prośbę o zniżkę należy zgłosić mailowo.
8. W przypadku zagubienia indeksu lub identyfikatora, duplikat wystawiany jest na koszt rodzica lub
opiekuna prawnego. Utratę dokumentów należy zgłosić mailowo bądź pisemnie.
§ 6 POTWIERDZENIE OBECNOŚCI W ZAJĘCIACH ORAZ ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH
1. Student zobowiązany jest przybyć wraz z indeksem i legitymacją na zajęcia najpóźniej 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć w celu pisemnego potwierdzenia obecności.
2. Na salę wykładową nie mogą być wnoszone produkty spożywcze i napoje. Studenci zachowują się
zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach i stosują się do poleceń pracowników i opiekunów
współpracujących z MUD w Płocku.
3. Podczas zajęć studenci pozostają pod opieką pracowników i opiekunów (wolontariuszy) MUD w Płocku.
Odpowiedzialność organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
4. Studenci powinni zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
5. Podczas zajęć student nie może samowolnie opuszczać sali wykładowej ani na nią wchodzić.
6. Wykład trwa od 45 do 60 minut. Po nim przewidziane jest 30 min na dyskusję z prowadzącym.
7. Po każdych zajęciach dziecko uzyskuje zaliczenie w postaci podpisu w indeksie przez prowadzącego
zajęcia.
8. Po zajęciach dzieci odbierane są bezzwłocznie przez rodziców lub opiekunów prawnych z Sali, w której
odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć
miejsce po zakończeniu zajęć, jak również za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
9. Na zakończenie roku akademickiego studenci, którzy uczestniczyli w co najmniej 75% zajęć, otrzymują
zaliczenie roku akademickiego i pamiątkowy dyplom. Dyplom ma charakter symboliczny
10. W przypadku rażącego naruszenia przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej
MUD w Płocku zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy studentów. Decyzję o skreśleniu
podejmuje Dziekan MUD w Płocku.
§ 7 ODWOŁANIE ZAJĘĆ PRZEZ MUD W PŁOCKU
MUD w Płocku zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
1. W przypadku odwołania zajęć, MUD w Płocku zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w innym
terminie.
2. Informacja na temat odwołania oraz nowy termin zajęć zostanie umieszczona na stronie Projektu oraz
przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu w możliwie najszybszym terminie.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
internetowej Projektu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w
formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji projektu MUD w Płocku (zgodnie z Ogólnym

Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych /rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO/).
2. Rodzicom lub opiekunom prawnym każdego Studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
Studenta oraz prawo do ich poprawiania lub żądania usunięcia.
3. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, powoduje, iż dalsze
uczestnictwo w projekcie MUD w Płocku przez Studenta nie jest możliwe i w związku z tym równoważne z
rezygnacją z uczestnictwa.
4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją
MUD w Płocku drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wyraża ponadto zgodę na publikowanie wizerunku swojego dziecka
na stronach internetowych MUD w Płocku oraz w materiałach promocyjnych czy mediach z przebiegu zajęć,
na potrzeby MUD w Płocku.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Student zobowiązany jest na bieżąco śledzić wszystkie informacje zamieszczane na stronach
internetowych Projektu i stosować się do nich.
2. Student, który opuścił trzy kolejne zajęcia bez usprawiedliwienia się drogą e-mail, zostaje skreślony z listy
studentów. Jego uczestnictwo możliwe będzie, pod warunkiem ponownego wysłania formularza
zgłoszeniowego oraz wolnych miejsc.
3. W przypadku, gdy student nie może wziąć udziału w Projekcie, jego miejsce proponowane jest dziecku z
listy studentów rezerwowych.
4. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata na Studenta formularza
zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną
akceptację.
5. Prawdziwość danych podanych przez rodzica lub opiekuna prawnego w formularzu zgłoszeniowym oraz
akceptacja niniejszego Regulaminu, potwierdzana będzie pisemnie poprzez podpisanie listy obecności
podczas pierwszych zajęć studenta na MUD w Płocku.
6. MUD w Płocku zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co każdorazowo będzie ogłaszać na stronie
internetowej Projektu.
7. MUD w Płocku deklaruje gotowość do współpracy z innymi uniwersytetami dzieci w Polsce i na świecie, z
instytucjami o charakterze edukacyjnym oraz instytucjami kultury, z centrami i parkami nauki, placówkami
muzealnymi, parkami przyrody, z instytucjami i laboratoriami naukowymi na całym świecie oraz z
placówkami edukacji formalnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku.

