REGULAMIN ZAJĘĆ „GOTOWI DO LOTU- edukacja mini dronem“
1. Organizatorem zajęć „Gotowi do lotu - edukacja z mini dronem”, jest Fundacja - „Kamienica 1Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska
Polskiego 90, 70-482 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852 258 60 03.
2. Zajęcia są organizowane i dofinansowane w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”, którego
organizatorem jest Tesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, 30-347
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000016108, NIP 5261037737, REGON 011270099
3. Organizator w ramach programu przeprowadzi łącznie 5 zajęć “Gotowi do lotu- edukacja mini
dronem”.
4. Zgłoszenie do udziału w zajęciach mogą być składane przez:
1) przedszkola
2) szkoły
3) placówki szkolno- wychowawcze z terenu Szczecina, które są zainteresowane realizacją
wskazanych w pkt 1 zajęć w placówce
5. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są elektronicznie na adres: kontakt@kamienica1.pl
z dopiskiem „Gotowi do lotu”- edukacja mini dronem. W wiadomości należy wskazać również numer
telefonu osoby do kontaktu w sprawie zgłoszenia po stronie placówki.
5. Organizator dokona wyboru placówek, w których zostaną przeprowadzone zajęcia pn. „Gotowi do
lotu - edukacja z mini dronem”. O wyborze placówki spośród nadesłanych zgłoszeń decyduje
kolejność zgłoszenia.
6. Organizator o wyborze placówki do udziału w zajęciach powiadomi telefonicznie, w formie
wiadomości email, na profilu Facebook lub na stronie internetowej Organizatora. Wybór sposobu
przekazania informacji należy do Organizatora.
7. Placówka, która została wybrana do udziału w zajęciach zobowiązana jest do:
1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć „Gotowi do lotu - edukacja
z mini dronem
2) zapewniania w trakcie przeprowadzania zajęć przez Organizatora co najmniej jednego
wolontariusza (np. nauczyciel, rodzic, uczeń), którzy będą wspierać Organizatora w działaniach
podejmowanych w trakcie przeprowadzanych zajęć i z którymi Organizator zawrze porozumienie o
wolontariacie.
8. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
9. Termin przeprowadzenia zajęć ustalany jest indywidualnie z placówkami, które zostały
zakwalifikowane do przeprowadzenia zajęć.
10. Liczebność grupy dzieci biorących udział w zajęciach jest ustalana indywidualnie.
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11. Organizator informuje, iż w trakcie zajęć zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna lub
filmowa przeprowadzanych zajęć mająca na celu promocję programu „Decydujesz pomagamy” oraz
zajęć “Gotowi do loty- edukacja mini dronem” jak i działalności Organizatora oraz podwykonawców
Organizatora wspomagających realizację zajęć. Placówka zobowiązana jest do poinformowania o tym
wszystkich rodziców, opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach jak również osób
pomagających w przeprowadzeniu zajęć z ramienia placówki i uzyskania zgody od rodziców,
opiekunów prawnych lub osób wspomagających zajęcia z ramienia placówki na wykorzystanie
wizerunku osób biorących udział w zajęciach w dokumentacji fotograficznej lub filmowej i jej
udostępniania przez w.w. podmioty w Internecie we wskazanych powyżej celach. Placówka
zobowiązana jest zebrać zgody nie później niż do dnia realizacji zajęć przez Organizatora. Placówka
przechowuje zgody. Na prośbę placówki Organizator udostępni placówce wzór takiej zgody.
12. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana
regulaminu w stosunku do placówek, które dokonały zgłoszenia wchodzi w życie z chwilą przesłania
tym placówkom wiadomości email informującej o zmianie wraz ze zmienionym regulaminem, a w
stosunku do innych podmiotów z chwilą dokonania zmiany regulaminu.
Projekt dofinansowany z programu “Decydujesz, pomagamy”.
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