Regulamin
kursu e-learningowego oraz Programu Partnerstwa APS
§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie e-learningowym „Skuteczne
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną
w przedszkolu” - zwanym dalej Kursem oraz Programie Partnerstwa APS zwanym dalej
Programem.
2. Podmiotem organizującym Kurs i Program jest Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwieckiej 40, 02-353
Warszawa, zwana dalej APS.
3. Partnerem organizacyjnym Kursu i Programu odpowiedzialnym za realizację i obsługę
finansową jest The New Answer Piotr Sobolewski z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bertolta Brechta 12/126, 03-473 Warszawa, zwany dalej TNA.
4. APS i TNA zwani są razem Organizatorem.
5. Partnerem medialnym Kursu i Programu jest miesięcznik „Bliżej przedszkola”
wydawany przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3,
30-437 Kraków.
6. Kurs rozpocznie się 9 stycznia 2017 r. i trwa do 31 marca 2017 r., z kolei Program
realizowany jest w okresie 19 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2017 r..
7. Kurs i Program skierowane są do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej Przedszkolami) oraz osób
w nich pracujących zwanych dalej Uczestnikami. Uczestnik reprezentuje Przedszkole,
które dokonało jego zgłoszenia.
8. Z określonych świadczeń oferowanych w ramach Programu mogą także korzystać
dzieci i rodzice.
9. Uczestnicy i przedstawiciele danego Przedszkola zobowiązują się do akceptacji
i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu wykorzystania plików cookies.
Niestosowanie się do postanowień ww. regulaminów jest podstawą do usunięcia
z listy Uczestników.
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§ 2. Zgłoszenie do Kursu

1. Uczestnicy i Przedszkole, które ci Uczestnicy reprezentują, zgłaszani są do udziału
w Kursie przez dyrektora Przedszkola lub osobę przez niego wskazaną (zwani dalej
Zamawiającym). Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie pracowników
Przedszkoli bez jednoczesnego zgłoszenia samego Przedszkola przez dyrektora takiej
placówki.
2. Zgłoszenie dokonywane jest przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
internetowej Kursu - www.przedszkola-aps.edu.pl
3. Zamawiający może skierować do udziału w Kursie dowolną liczbę osób pracujących
w zgłoszonym Przedszkolu.
4. Rekrutacja do udziału w Kursie odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
5. Zamawiający, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od terminu przesłania formularza
zgłoszeniowego, otrzyma informację mailową o przyjęciu formularza zgłoszeniowego.
6. Rozpoczęcie Kursu i Programu możliwe jest po zgłoszeniu się i opłaceniu kosztów
udziału w Kursie przez co najmniej 400 Przedszkoli. Maksymalna liczba Przedszkoli
zgłoszonych do Kursu nie została określona. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń będzie
mniejsza niż 400, Organizator ma prawo do nierozpoczęcia Kursu, o czym poinformuje
Uczestników i Przedszkole na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
pierwszego modułu Kursu.
7. Zamiana zgłoszonego do udziału w Kursie Uczestnika na inną osobę lub dodanie
nowego Uczestnika są możliwe jedynie przed rozpoczęciem Kursu.
8. Przedszkole, dokonując zakupu Kursu, zostaje automatycznie ulokowane w Programie,
a tym samym staje się beneficjentem dodatkowych świadczeń oferowanych w ramach
Programu.

§ 3. Opłaty

1. Zgłoszenie Przedszkola do Kursu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, której
wysokość została zamieszczona na stronie internetowej Kursu. Organizator może
zaproponować dodatkowe możliwości obniżenia ceny Kursu, które zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Kursu.
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2. Opłatę za udział w Kursie Przedszkole wnosi po otrzymaniu faktury wystawionej
zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Faktura wysyłana jest
na adres mailowy Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji mailowej
o przyjęciu formularza zgłoszeniowego.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem
Przedszkola do pokrycia kosztu udziału w Kursie w terminie wyznaczonym na fakturze.
4. Liczba Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego nie ma wpływu na wysokość
opłaty za udział w Kursie.
5. W razie rezygnacji z udziału w Kursie najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu
Organizator zwraca pełen koszt zgłoszenia. Po tym okresie jak i w trakcie trwania Kursu
zwrot poniesionych kosztów jest niemożliwy.
6. W przypadku nierozpoczęcia Kursu wynikającego z przyczyn leżących po stronie
Organizatora lub niezgłoszenia się wystarczającej liczby Przedszkoli środki finansowe
wpłacone przez Przedszkole zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego
dokonano płatności.

§ 4. Kurs

1. Kurs podzielony jest na dwa moduły - „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego
dzieci wraz z edukacją matematyczną” oraz „Skuteczne wspomaganie rozwoju
umysłowego dzieci wraz z edukacją techniczną” (zwane dalej Modułami). W ramach
każdego Modułu zostanie zorganizowanych po 10 wykładów przedstawionych
w formie plików multimedialnych. Szczegółowy zakres tematyczny Kursu został
zamieszczony na stronie internetowej Kursu.
2. Linki dostępu do wykładów będą wysłane w tygodniowych odstępach na adresy
mailowe Uczestników, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym.
3. Uczestnik może wziąć udział w wykładach w wybranym przez siebie czasie i miejscu,
lecz nie później niż do 31 marca 2017 r.
4. Każdy z Uczestników powinien zapewnić we własnym zakresie komputer wraz
z dostępem do Internetu w celu zapoznania się z wykładami. Organizator nie
odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.
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5. Po zakończeniu Modułu istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z wykładowcą.
Godzina,

czas

trwania

oraz numer

kontaktowy

do osoby przeprowadzającej

konsultacje zostaną przesłane na adres mailowy Uczestnika.
6. Uczestnik po zakończeniu Kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w Kursie z uwzględnieniem tematyki Kursu, czasu trwania Kursu i liczby godzin.
Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest wypełnienie przez Uczestnika co najmniej
50% wszystkich ankiet. Ankiety będą przesyłane po wybranych wykładach.
7. Uczestnik, który spełni kryterium przedstawione w punkcie 6, a także zrealizuje
w Przedszkolu zajęcia edukacyjne z dziećmi w oparciu o informacje przedstawione
w Modułach, uznawany jest za najaktywniejszego uczestnika kursu.
8. Zajęcia, opisane w punkcie 7, powinny zostać zrealizowane i udokumentowane
poprzez przesłanie wypełnionego formularza relacji, konspektu zajęć i zdjęć najpóźniej
do 30 dni po zakończeniu Kursu. Formularz relacji wraz z szczegółowymi zasadami
przesyłania relacji zostaną przesłane na adresy mailowe Uczestników w ciągu 20 dni
od dnia rozpoczęcia Kursu. Na podstawie przesłanej dokumentacji Komisja powołana
przez

Organizatora

(zwana

dalej

Komisją)

wybierze

autorów

najlepiej

przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych
świadczeń oferowanych w ramach Programu. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
9. Opisy najlepszych zajęć edukacyjnych wybranych przez Komisję wraz z konspektami
tych zajęć zostaną wydane w formie publikacji podsumowującej Kurs. Publikacja
będzie dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Kursu.

§ 5. Program

1. Celem Programu jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy,
stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych.
2. Przedszkole w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie, zachowując
prawo do zakończenia Kursu, w trakcie realizacji którego nastąpiła rezygnacja z udziału
w Programie.
3. Przedszkole uczestniczące w Programie otrzymuje bezpłatnie:
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▪ Tytuł „Przedszkole uczące się” przyznawany w formie certyfikatu podpisanego
przez Rektora APS.
▪ Dostęp do pomocy dydaktycznych i metodycznych APS.
▪ Dostęp do newslettera edukacyjnego z najnowszymi informacjami na temat
edukacji przedszkolnej. Newsletter będzie wysyłany na adresy mailowe
Uczestników co najmniej raz w miesiącu.
▪ Rabat na szkolenia stacjonarne dla kadry pedagogicznej realizowane przez
specjalistów APS. Tematy szkoleń są dostępne na stronie internetowej Kursu.
▪ Możliwość publikacji artykułu o współpracy Przedszkola z Organizatorem
w lokalnych

mediach

na podstawie

materiału

przygotowanego

przez

Organizatora.
▪ Możliwość umieszczenia nazwy Przedszkola oraz stworzenie wizytówki
Przedszkola na stronie internetowej Kursu.
4. Dla najaktywniejszych uczestników kursu reprezentujących Przedszkola skupione
w Programie przygotowano dodatkowe świadczenia:
▪ Możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów dla 15-20 osobowej grupy dzieci
z zakresu edukacji technicznej, które odbędą się w siedzibie Przedszkola.
Szczegółowe zasady organizacji warsztatów technicznych zostaną przesłane
na adresy mailowe najaktywniejszych uczestników kursu w ciągu 30 dni od dnia
ogłoszenia nazwisk autorów najlepiej przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,
którzy otrzymają dodatkowe świadczenia oferowane w ramach Programu.
▪ Zaproszenie na całodniowe, stacjonarne bezpłatne szkolenie z zakresu edukacji
technicznej. Szkolenie zostanie zorganizowane w Warszawie. Szczegółowe
zasady uczestnictwa zostaną przesłane na adresy mailowe najaktywniejszych
uczestników kursu w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia nazwisk autorów najlepiej
przeprowadzonych

zajęć

edukacyjnych,

którzy

otrzymają

dodatkowe

świadczenia oferowane w ramach Programu. Przedszkole lub Uczestnik
pokrywa jedynie koszt dojazdu na szkolenie.
▪ Zaproszenie na bezpłatną konferencję związaną z tematyką Kursu. Wydarzenie
zostanie

zorganizowane

w Warszawie

w terminie

wyznaczonym

przez
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Organizatora. Szczegółowe zasady uczestnictwa zostaną przesłane na adresy
mailowe najaktywniejszych uczestników kursu w ciągu 30 dni od dnia
ogłoszenia nazwisk autorów najlepiej przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,
którzy otrzymają dodatkowe świadczenia oferowane w ramach Programu.
Przedszkole lub Uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu na konferencję.
5. Za wybór dodatkowego świadczenia dla najaktywniejszego uczestnika kursu
odpowiada Komisja. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
6. Organizator w dowolnym momencie może rozszerzyć lub zmienić pakiet świadczeń
oferowanych w ramach Programu, informując o tym Uczestników za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

§ 6. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych materiałów edukacyjnych powstałych
na użytek i w trakcie Kursu oraz Programu posiada Organizator.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
powstałe w ramach Kursu i Programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ
treści

z opublikowanych

materiałów

edukacyjnych

i promocyjnych

Kursu

oraz Programu.
3. Kopiowanie,

wykorzystanie

i

rozpowszechnianie

materiałów

edukacyjnych

i promocyjnych, tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów
powstałych w ramach Kursu i Programu Partnerstwa nie jest dozwolone.
4. Z chwilą nadesłania utworów przez Uczestników do Organizatora, tj. tekstów, zdjęć,
grafik, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych,
na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworu
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu niezależnie od techniki,
ilości i wielkości nakładu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego
utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza
tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.
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5. Uczestnik zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa
do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną
i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

§ 7. Ochrona danych

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach
zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie realizacji Kursu i Programu
jest The New Answer Piotr Sobolewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bertolta
Brechta 12/126, 03-473 Warszawa.
3. Zamawiający, dokonując zgłoszenia do udziału w Kursie oświadcza, że w imieniu
własnym oraz zgłoszonych Uczestników zapoznał się z niniejszym regulaminem,
a także poinformował zgłoszone do Kursu osoby o ich uczestnictwie w Kursie.
4. Zamawiający oraz Uczestnik podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
5. Zamawiający,

za zgodą

osoby

zgłaszanej

do Kursu,

podaje

w formularzu

zgłoszeniowym jej imię, nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany link
aktywacyjny do udziału w Kursie. Po jego aktywacji oraz uzupełnieniu dodatkowych
informacji Uczestnik otrzyma linki dostępu do wykładów publikowanych w ramach
Kursu.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych,
przez The New Answer Piotr Sobolewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bertolta
Brechta

12/126,

03-473

Warszawa,

w celu

realizacji

działań

wynikających

z uczestnictwa w Kursie i Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.
7. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Kursu i Programu
drogą elektroniczną na podany/podane adres/adresy e-mail zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Niewyrażenie zgody lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest
równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kursie i zaprzestanie korzystania
ze świadczeń oferowanych w ramach Programu.
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§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać na adres poczty elektronicznej przedszkola@aps.edu.pl lub na adres
pocztowy APS: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa z dopiskiem: „Uwagi
do regulaminu PP APS”. Uwagi i zastrzeżenia będą rozpoznawane w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników
poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Kursu.
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