Regulamin POLinfo.eu, aktualny od 14.04.2020r.

POLinfo.eu to portal internetowy umożliwiający młodzieży szkolnej naukę przedmiotów ścisłych
przez Internet.
Regulamin POLinfo.eu
Poniższy Regulamin dotyczy funkcjonowania projektu wyłącznie w okresie zamknięcia szkół
ze względu na epidemię koronawirusa w roku 2020.
Uczestnik zajęć POLinfo.eu oraz jego Rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszego
Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie rekrutacji. Zaleca się uważne
zapoznanie się z treścią Regulaminu przed jego akceptacją.

1.
2.

§ 1. Wstęp i definicje
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, organizacji zajęć oraz związane
z nimi prawa i obowiązki Uczestników, Ich Rodziców oraz Organizatora.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Arkusz Oceny Prowadzącego – arkusz umożliwiający Uczestnikom ocenę
Prowadzących zajęcia, dostępny na Stronie Internetowej.
b. Arkusz Rekrutacyjny – arkusz umożliwiający Rodzicom zapisanie dziecka na zajęcia
POLinfo.eu, dostępny na Stronie Internetowej.
c. Godzina – godzina lekcyjna, czyli 45min.
d. Kierownik– osoba kierująca pracami POLinfo.eu;
e. Lista Uczestników – lista Uczestników zajęć POLinfo.eu prowadzona zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych;
f. Materiały – wszelkie treści udostępniane Uczestnikom w związku z przeprowadzaniem
zajęć online;
g. Numer ID – indywidualny numer przydzielany Uczestnikowi, umożliwiający
mu zalogowanie się do portalu i udział w zajęciach;
h. Organizator – Fundacja PW Junior, posiadająca numer KRS 0000392611, NIP
9512345988, z siedzibą znajdującą się pod adresem: 00-662, Warszawa, ul. Koszykowa 75;
i. Prowadzący – osoba prowadząca zajęcia online;
j. Rekrutacja – proces zapisu ucznia do udziału w zajęciach POLinfo.eu, realizowany
zgodnie z § 7;
k. Rodzic – rodzic lub prawny opiekun Uczestnika;
l. Sekretariat – sekretariat POLinfo.eu;
m. Społeczność POLinfo.eu – wszyscy Uczestnicy, Rodzice, Prowadzący i pracownicy
Organizatora;
n. Sprawdzian Wiedzy – internetowy sprawdzian wiedzy, umożliwiający przydział
Uczestnika do grupy o odpowiednim poziomie wiedzy;
o. Strona Internetowa – strona internetowa portalu POLinfo.eu, na której zamieszczane
są wszelkie informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania POLinfo.eu oraz
umożliwiająca Uczestnikowi zalogowanie się i udział w zajęciach online,
tzn. www.polinfo.eu;
p. Szkoła – szkoła średnia współpracująca z Organizatorem;
q. Uczestnik – uczestnik zajęć online, uczeń klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej;
r. Zajęcia online – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych prowadzone przez Internet;
s. Zmiana godzinowa – wybrana godzina rozpoczęcia zajęć każdego dnia.

§ 2. Informacje i zasady ogólne
1. Zajęcia online prowadzone są z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.
2. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
3. Zajęcia online realizowane są w oparciu o podstawę programową. Zakres wybranych zajęć może
wykraczać poza podstawę programową.
4. Każdy uczeń pracuje w grupie uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy, zaangażowania i chęci nauki.
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5. Celem zajęć online nie jest udzielanie uczniom korepetycji ani rozwiązywanie prac domowych.
6. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
7. Przyjęcie w poczet Uczestników POLinfo.eu następuje z chwilą spełnienia wszystkich warunków
przewidzianych w procesie rekrutacji określonych w § 7.
8. Organizator pobiera opłaty związane z udziałem Uczestnika w zajęciach, których wysokość i termin
płatności ustala Kierownik i publikuje na Stronie Internetowej.
§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika i Rodzica
1. Obowiązkiem Uczestnika i Rodzica jest postępowanie zgodne z Regulaminem POLinfo.eu.
2. Uczestnik:
a. ma prawo uczestniczyć jedynie w zajęciach, na które został zarejestrowany,
b. ma prawo do informacji dotyczących zasad działania POLinfo.eu,
c. ma obowiązek przestrzegania prawa, zasad porządkowych i współżycia społecznego,
a w szczególności uczciwego postępowania w stosunku do Społeczności POLinfo.eu,
d. ma obowiązek korzystania z przekazywanych treści wyłącznie do celów indywidualnego
kształcenia,
e. ma zakaz umieszczania na portalu POLinfo.eu, przekazywania przez Internet oraz pocztę
elektroniczną treści, które:
aa. są nielegalne lub promują nielegalne zachowania,
bb. są obraźliwe lub nękające,
cc. są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich,
dd. zawierają treści pornograficzne lub seksualne,
ee. zawierają informacje, o których Uczestnik wie, że są fałszywe.
f. ma zakaz nagrywania i rozpowszechniania lekcji prowadzonych w formie video,
w szczególności wizerunku prowadzących i innych członków grupy bez pisemnej zgody
udzielonej przez Organizatora,
g. ma zakaz tworzenia i rozpowszechniania zrzutów ekranu lekcji w formie konsultacji
pisemnych bez pisemnej zgody udzielonej przez Organizatora,
h. ma zakaz rozpowszechniania osobom trzecim materiałów i informacji otrzymanych podczas
lekcji video oraz lekcji w formie konsultacji pisemnych bez pisemnej zgody udzielonej przez
Organizatora,
i. ma zakaz udzielania osobom trzecim dostępu do lekcji i konsultacji pisemnych,
j. powinien stosować się do poleceń pracowników POLinfo.eu.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów z ust. 2 punktów e, f, g, h. Uczestnik oraz
jego Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej, a Organizator oraz osoby
trzecie mogą dochodzić odszkodowań.
4. Rodzic:
a. ma prawo do informacji o postępach i zachowaniu swojego dziecka,
b. ma prawo zgłaszać Sekretariatowi swoje uwagi i zwracać się do niego w sprawach
związanych z uczestnictwem dziecka w zajęciach.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator zapewnia:
a. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć online dostosowanych do wieku i poziomu wiedzy
Uczestników,
b. dobór osób prowadzących zajęcia o kwalifikacjach określonych w § 6.
Sekretariat jest do dyspozycji Rodziców w sprawach związanych z uczestnictwem
ich dzieci w zajęciach.
Organizator dokłada wszelkich starań, aby portal POLinfo.eu był wolny od defektów, wirusów
oraz innego złośliwego oprogramowania. Organizator nie daje jednak żadnej gwarancji w tym
zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Strony Internetowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Uczestnika
prowadzące do niemożności w całości lub części udziału w zajęciach, w tym między innymi:
występowanie echa, opóźnienia i przerwy w przesyle dźwięku, opóźnienia i przerwy w przesyle
video, niespełnienie wymagań systemowych przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na Stronie Internetowej.
§ 5. Organizacja zajęć
Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest znajdowanie się na Liście Uczestników oraz posiadanie
aktywnego Numeru ID.
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Numer ID jest aktywny, gdy wniesiona została opłata za określony tydzień.
Zajęcia odbywają się w grupach. Grupy liczą do 16 osób.
Każda z grup odbywa zajęcia według planu zajęć określonego dla danej klasy i zmiany godzinowej.
Plan zajęć dla każdej klasy i zmiany godzinowej ustala Kierownik i publikuje na Stronie Internetowej
w zakładce „Zajęcia online”.
Istnieją dwa typy zajęć:
a. od poniedziałku do piątku
b. weekendowe
Zajęcia składają się z lekcji video i lekcji w formie konsultacji pisemnych.
Lekcje video polegają na dwustronnym („widzę i mnie widzą”) kontakcie video Uczestnik
– Prowadzący – inni członkowie grupy. Podczas zajęć video istnieje możliwości konwersacji
Uczestników z Prowadzącym oraz innymi członkami grupy.
Jeżeli Uczestnik nie chce lub nie może brać udziału w lekcjach video, może poprosić Prowadzącego
o wyłączenie obrazu z jego kamery dla innych członków grupy. Obraz video
z kamery każdego Uczestnika musi być jednak widoczny dla Prowadzącego zajęcia. Uczestnik,
którego nie widzi prowadzący nie może uczestniczyć w lekcjach video.
Lekcje w formie konsultacji pisemnych polegają na dwustronnym („piszę i czytam, co inni napisali”)
kontakcie pisemnym Uczestnik – Prowadzący – inni członkowie grupy.
W ciągu jednego tygodnia Uczestnik odbywa 21 godzin zajęć: 10 godzin lekcji video oraz 11 godzin
lekcji w formie konsultacji pisemnych.

§ 6. Prowadzący zajęcia
1. Zajęcia online prowadzą przede wszystkim studenci.
2. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem najlepszych dydaktyków, wykładowców akademickich,
nauczycieli metodyków oraz nauczycieli szkolnych, głównie ze Szkół.
3. Każdy z Prowadzących podlega codziennej ocenie przez Uczestników na podstawie Arkusza Oceny
Prowadzącego dostępnego na Stronie Internetowej.
4. Prowadzący ma zakaz umieszczania na portalu POLinfo.eu, przekazywania przez Internet oraz
pocztę elektroniczną treści, które:
a. są nielegalne lub promują nielegalne zachowania,
b. są obraźliwe lub nękające,
c. są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich,
d. zawierają treści pornograficzne lub seksualne,
e. zawierają informacje, o których Prowadzący wie, że są fałszywe.
§ 7. Rekrutacja
1. Proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez Stronę Internetową.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji ustala Kierownik.
3. Aby wziąć udział w zajęciach online należy wypełnić Arkusz Rekrutacyjny oraz wnieść opłatę
za tydzień zajęć.
4. Wysokość opłaty i termin płatności ustala Kierownik i publikuje na Stronie Internetowej.
5. Po wypełnieniu Arkusza Rekrutacyjnego oraz wniesieniu opłaty na podany w Arkuszu
Rekrutacyjnym adres mailowy zostanie wysłany link do internetowego Sprawdzianu Wiedzy oraz
indywidualny Numer ID umożliwiający Uczestnikowi zalogowanie się do portalu i udział
w zajęciach.
6. Na podstawie wyników pierwszego Sprawdzianu Wiedzy Uczestnik zostanie przydzielony do grupy
uczniów z tej samej klasy o zbliżonym poziomie wiedzy w wybranej zmianie godzinowej.
7. W przypadku, gdy liczba uczniów przydzielonych do grup na podstawie wyników pierwszego
sprawdzianu wiedzy będzie większa niż liczba miejsc, to przydział do grup następuje wg kolejności:
1) obecni i dotychczasowi uczestnicy PW Junior,
2) dzieci i wnuki nauczycieli Szkół,
3) pozostali wg wyników Sprawdzianu Wiedzy od najlepszego wyniku do wyczerpania miejsc.
§ 8. Sprawdzian wiedzy
Na koniec każdego tygodnia Uczestnicy otrzymują link do internetowego Sprawdzianu Wiedzy
z danego tygodnia.
2. Wszystkie Sprawdziany Wiedzy Uczestnicy powinni rozwiązywać samodzielnie.
3. Na podstawie wyników Sprawdzianu Wiedzy Uczestnicy są ponownie przydzielani do grupy uczniów
o zbliżonym poziomie wiedzy. Z tą grupą odbywają zajęcia przez kolejny tydzień.
4. Formę i tryb Sprawdzianu Wiedzy ustala Kierownik.
1.
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§ 9. Rezygnacje i zwroty opłat
1. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Organizatora drogą mailową.
2. Rezygnacja dotyczy wyłącznie całych dni zajęć i musi być zgłoszona minimum 24 godziny przed
rozpoczęciem zajęć przewidzianych dla danego dnia.
3. Informacje o rezygnacji z zajęć należy wysłać na adres rezygnacje@polinfo.eu podając w temacie
maila numer ID Uczestnika oraz dzień, od którego rezygnuje z zajęć.
4. Rezygnacja z zajęć skutkuje skreśleniem z Listy Uczestników.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć opłaty za zajęcia mogą być zwracane.
6. Aby uzyskać zwrot poniesionych opłat w treści maila z rezygnacją należy wpisać wnioskowaną kwotę
oraz numer rachunku bankowego, na który Rodzic wnosi o zwrot.
7. Zwrot opłaty nie obejmuje:
a. okresu przed zgłoszeniem rezygnacji,
b. opłat za zajęcia, w których Uczestnik nie brał udziału, a w których wg programu powinien
uczestniczyć.
§ 10. Skreślenia z Listy Uczestników
Skreślenie z Listy Uczestników następuje w przypadku:
a. rezygnacji z zajęć;
b. braku terminowego wniesienia opłaty za zajęcia;
c. nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu POLinfo.eu;
d. rażącego naruszenia zasad i norm kultury osobistej.
2. Ponowne przyjęcie Uczestnika, który został skreślony z Listy Uczestników jest możliwe
w wyjątkowej sytuacji i jedynie za zgodą Kierownika.
1.

1.
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§ 11. Zakończenie i kontynuacja projektu
Zakończenie organizacji i prowadzenia zajęć online następuje z dniem poprzedzającym powrót
uczniów do szkół.
W przypadku sukcesu projektu i dużego zainteresowania zajęcia online mogą być dalej
kontynuowane.
Forma, organizacja i zasady kontynuacji projektu zostaną podane po podjęciu decyzji
o kontynuacji projektu.
Decyzję o kontynuacji projektu podejmuje Organizator.
W przypadku kontynuacji projektu Uczestnicy, którzy brali udział w zajęciach podczas epidemii
koronawirusa będą mieli pierwszeństwo w przydziale do grup.
§ 12. Postanowienia końcowe
Rodzic wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia POLinfo.eu wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych oraz numeru IP komputera dziecka
i Rodzica zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć POLinfo.eu
(zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018
poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
b. otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących POLinfo.eu drogą elektroniczną w trybie
art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”
(Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
c. wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika (w formie zdjęć, video, jak również
transmisji w Internecie) na stronie internetowej POLinfo.eu, PW Junior oraz w innych
mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych POLinfo.eu, PW Junior,
Organizatora lub Politechniki Warszawskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu POLinfo.eu znajduje się na Stronie Internetowej.
Sprawy nieuregulowanych niniejszym Regulaminem reguluje Kierownik.
Wszelkie spory wynikłe z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kierownik.
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