
REGULAMIN PROJEKTU UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY, REALIZOWANEGO W
RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU Z ZAKRESU POPULARYZACJI NAUK O ŻYCIU WŚRÓD DZIECI ZE SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH „MAŁY MEDYK”

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Młodego 
Odkrywcy realizowanym w ramach programu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z zakresu popularyzacji nauk o życiu wśród dzieci ze szkół 
podstawowych „Mały Medyk”, zwanym dalej projektem.

2. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Celem projektu jest wspieranie aktywności poznawczej i rozwój potencjału naukowego 

dzieci i młodzieży poprzez popularyzację nauki i badań naukowych.

5. Adresatami projektu są dzieci w wieku 6-12 lat.
6. Projekt przeznaczony jest dla grup mieszanych wiekowo oraz uczniów z rożnych klas.

7. Projekt trwa od lutego do czerwca 2017 roku.
8. W ramach projektu przewidziano realizację wykładów i warsztatów dla dzieci, 

prowadzonych przez naukowców i praktyków z różnych dziedzin.

9. Wykłady odbywają się na terenie uczelni, oraz szkół zgłoszonych do projektu.
10. Informacje o datach i miejscach spotkań zamieszczane są na stronie projektu. 

11. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

II. Warunki uczestnictwa

1. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie ustalonym przez organizatora projektu.

2. Informacje dotyczące rekrutacji, oraz niezbędne dokumenty zamieszczone zostaną na czas 
rekrutacji na stronie projektu www.malymedyk.ump.edu.pl 

3. Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. W celu zgłoszenia 
uczestnictwa nauczyciel/opiekun musi zapoznać się z regulaminem, pobrać ze strony projektu
formularz zgłoszenia wraz z załącznikiem i prawidłowo wypełniony przesłać na  adres 
mailowy projektu: umo.malymedyk@ump.edu.pl. 

4. Każda szkoła zgłasza grupę 20 uczniów.
5. Podstawowymi kryteriami rekrutacji są:

- wiek uczniów 6-12 lat 
- lokalizacja szkoły na terenie woj. wielkopolskie

- kolejność zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów rekrutacji, które 
zostaną umieszczone na stronie projektu.

6. Informacja o zakwalifikowaniu grupy do projektu jest przesyłana drogą elektroniczną na 
adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia.

7. Na stronie projektu po zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana lista 
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zakwalifikowanych szkół.
8. Szkoły, które nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

a spełniały podstawowe kryteria rekrutacji zostają wpisane na listę rezerwową.

9. Przy zgłaszaniu grupy wymagana jest dodatkowa indywidualna zgoda każdego 
rodzica/opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku 
dziecka (załącznik do karty głoszenia), w celach informacyjnych i promocyjnych projektu. 
Zgody dotyczą WYŁĄCZNIE zakwalifikowanych grup.

10. Nauczyciele/opiekunowie na karcie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć, otrzymywanie informacji 
związanych z organizacją projektu drogą mailową oraz  publikowanie wizerunku.

III. Zasady uczestnictwa
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
2. Nauczyciele/opiekunowie grup zobowiązani są do bieżącego śledzenia treści zamieszczanych

na stronie internetowej projektu oraz korespondencji elektronicznej.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
4. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany stosować się do poleceń organizatorów.

5. Nauczyciele/opiekunowie grup zobowiązani są do opieki nad uczniami podczas trwania 
zajęć.

6. Nauczyciele/opiekunowie grup odpowiadają za zachowanie dzieci podczas zajęć.

7. Podczas zajęć w salach UMP obowiązuje zakaz spożywania posiłków i wnoszenia napoi w 
otwartych pojemnikach.

8. Nauczyciele/opiekunowie grup odpowiadają za wszelkie szkody powstałe  z winy uczniów w
trakcie trwania zajęć.

9. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

2. O wszelkich zmianach uczestnicy projektu informowani będą za pośrednictwem strony 
internetowej oraz  drogą elektroniczną.

------------------------------

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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