Regulamin warsztatów “KODO Łódzkie 2019”
1) Szkoła Programowania CodeStudy, prowadzona przez Marię Szymczak-Tomaszewską, NIP:
726-131-12-57, REGON: 471250887, zwana dalej Szkołą, na zlecenie Województwa
Łódzkiego przeprowadzi cykl pięciu 5-dniowych warsztatów z zakresu podstaw programowania,
grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych, zwanych dalej
Warsztatami.
2) Uczestnikami Warsztatów są uczniowie szkół średnich z terenu województwa łódzkiego,
wskazani przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3) Warsztaty prowadzone są w oparciu o zatwierdzony harmonogram, program i scenariusz
warsztatów “KODO Łódzkie 2019”.
4) W ramach każdego pięciodniowego warsztatu realizowany będzie ten sam zakres tematyczny.
5) W pojedynczym pięciodniowym warsztacie może uczestniczyć max. 8 uczestników.
6) Każdy uczestnik może uczestniczyć w pojedynczym pięciodniowym warsztacie tylko
jednokrotnie.
7) Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10:00 i kończą o godzinie 16:00.
8) Przez cały czas trwania Warsztatów Szkoła zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie: wody
mineralnej, soków, owoców, paluszków i innych drobnych przekąsek.
9) W godzinach 12:45 - 13:15 odbywać się będzie przerwa regeneracyjna, podczas której
uczestnicy będą mogli zjeść lunch w formie kanapek dostarczonych w ramach usługi
cateringowej.
10) Miejscem prowadzenia zajęć jest sala dydaktyczna znajdująca się przy ul. Moniuszki 8 w Łodzi.
11) Każdy uczestnik Warsztatów powinien posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną w celu
potwierdzenia tożsamości.
12) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest skuteczne zgłoszenie udziału
podczas naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13) Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych/danych osobowych uczestnika
wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
14) Administratorem danych osobowych jest Województwo Łódzkie z siedzibą przy al. Piłsudskiego
8, 90-051 Łódź, NIP: 725-17-08-148. Administrator danych powierza przetwarzanie danych
osobowych Szkole na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
15) Szkoła zobowiązuje się usunąć dane osobowe opiekunów prawnych uczestników/uczestników
ze swojej bazy w sposób trwały po zakończeniu Warsztatów.
16) Opiekunowi prawnemu uczestnika/pełnoletniemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do
treści swoich danych osobowych/danych osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania.
17) Opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczestnik zobowiązany jest zgłosić przed rozpoczęciem
Warsztatów przejściowe lub stałe problemy dotyczące stanu zdrowia uczestnika, które mogą

mieć wpływ na sposób jego udziału w Warsztatach. Opiekun prawny uczestnika/pełnoletni
uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zatajenia informacji, które mogą mieć wpływ
na pogorszenie warunków udziału uczestnika w Warsztatach.
18) Osobą do kontaktu w sprawach realizacji Warsztatów jest Pan Adam Tomaszewski, tel. 793
692 055, mail: a.tomaszewski@codestudy.pl .
19) Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom optymalne warunki uczestnictwa w
Warsztatach.
20) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczną drogę uczestnika do miejsca prowadzenia
Warsztatów i drogę powrotną. Transport uczestnika odbywa się we własnym zakresie i na koszt
opiekuna prawnego uczestnika/uczestnika pełnoletniego.
21) Opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za punktualne stawienie
się uczestnika w miejscu prowadzenia zajęć oraz jego opuszczenie po ich zakończeniu.
22) W razie zdarzeń losowych opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczestnik jest zobowiązany
zgłosić Szkole spóźnienie lub nieobecność uczestnika.
23) Szkoła zapewnia nadzór nad uczestnikami wyłącznie w miejscu prowadzenia zajęć w czasie
wyznaczonych godzin zajęć.
24) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione bez
opieki przez uczestników Warsztatów.
25) Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek:
a.

przestrzegać niniejszego regulaminu,

b.

stosować się do poleceń prowadzącego Warsztaty,

c.

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących warsztaty o sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu,

d.

dbać o czystość i porządek,

e.

dbać o udostępniony sprzęt i materiały dydaktyczne.

26) Straty materialne powstałe z powodu zniszczenia powierzonego sprzętu przez uczestnika z
powodu nieprawidłowego użytkowania ponosi opiekun prawny uczestnika/uczestnik pełnoletni.
27) Szkoła może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika Warsztatów z zajęć, jeżeli jego stan
zdrowia lub sposób zachowania zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników
lub prowadzącemu Warsztaty.
28) W przypadku wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego uczestnika/uczestnika pełnoletniego
na wykorzystanie wizerunku w celach promujących Warsztaty, wizerunek uczestnika może
zostać wykorzystany np. poprzez umieszczanie go na stronach internetowych i na profilach
firmowych portali społecznościowych Szkoły lub Województwa Łódzkiego.
29) Udział w Warsztatach wiąże się z jednoznaczną akceptacją niniejszego regulaminu przez
opiekuna prawnego uczestnika/uczestnika pełnoletniego.
30) Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2019 i obowiązuje do zakończenia ostatniego dnia
Warsztatów, tj. do dnia 02.08.2019.

