
REGULAMIN AKADEMII ODKRYWCY KOSMOSU 
 
Akademia Odkrywcy Kosmosu, zwana dalej Akademią jest formą działalności dydaktycznej 
i popularyzatorskiej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie, 
zwanego dalej Organizatorem. Adresatami są dzieci uczęszczające do klas IV- VI szkoły podstawowej, 
które po przyjęciu do Akademii otrzymują status Uczestnika. 
 
I. Cel działania Akademii: 
1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności jej Uczestników. 
2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, 
w tym zainteresowań astronomią i naukami pokrewnymi. 
3. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy o astronomii w zakresie wykraczającym poza szkolne programy 
nauczania. 
 
II. Organizacja Akademii: 
1. Akademia Odkrywcy Kosmosu działa jako koło zainteresowań przy Planetarium i Obserwatorium  im. 
M. Kopernika w Chorzowie. 
2. Uczestnikami Akademii są dzieci uczęszczające do klas IV – VI szkoły podstawowej. 
3. Zajęcia dydaktyczne (16 spotkań) organizowane w ramach Akademii odbywają się w czasie całego 
roku szkolnego, zgodnie z podanym harmonogramem. 
4. Harmonogram zajęć jest przedstawiany na pierwszych zajęciach organizacyjnych. O wszelkich 
zmianach uczestnicy będą powiadamiani drogą elektroniczną lub telefonicznie – w sytuacjach nagłych. 
5. Zajęcia organizowane w ramach Akademii odbywają się w laboratoriach Planetarium - Śląskiego Parku 
Nauki przy Alei Planetarium 4.   
6. Zajęcia trwają 60 minut i są prowadzone w formie zajęć praktycznych (warsztatów) dostosowanych 
do wieku Uczestników. Pomoce dydaktyczne zapewnia Organizator. 
7. Administracją, rekrutacją i organizacją zajęć zajmuje się powołany koordynator Akademii. 
 
III. Zapisy do Akademii: 
1. Rejestracja kandydatów na Uczestnika Akademii Odkrywcy Kosmosu odbywa się za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostarczonego przez Organizatora drogą elektroniczną lub bezpośrednio 
w jego siedzibie. 
2. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka, 
oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 
3. W przypadku zakwalifikowania dziecka do Akademii, informacja zwrotna jest wysyłana drogą 
elektroniczną. 
4. Termin zapisów będzie podany na stronie internetowej Organizatora. 
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (16) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
IV. Zasady uczestnictwa w Akademii: 
1. W zajęciach Akademii mogą uczestniczyć  dzieci uczęszczające do klas IV – VI szkoły podstawowej. 
2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 
3. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy, w których gromadzą wpisy zaliczonych zajęć. Na podstawie 
uzyskanych wpisów, Uczestnicy uzyskują dyplom ukończenia Akademii Odkrywcy Kosmosu, który ma 
charakter symboliczny. 



4. Uczestnicy Akademii powinni być przyprowadzani na zajęcia przez Rodzica/Opiekuna najpóźniej na 
10 minut przed ich rozpoczęciem. 
5. Rodzice/Opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach Akademii. 
6. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać miejsca zajęć. 
7. Po zajęciach Uczestnicy odbierani są przez Rodziców/Opiekunów w wyznaczonym miejscu. 
8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na dwóch kolejnych zajęciach Akademia 
zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy Uczestników. 
9. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika zasad współżycia społecznego i norm kultury 
osobistej Akademia zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy Uczestników. 
 
V. Odwołanie zajęć: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
2. W razie odwołania zajęć Organizator zostawia sobie możliwość zorganizowania ich w innym terminie. 
3. Informacja o odwołaniu zajęć jak i nowy termin zajęć zostanie podany najszybciej jak to będzie 
możliwe drogą elektroniczną oraz przekazana telefonicznie. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 
1. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt III niniejszego Regulaminu Rodzice/Opiekunowie 
prawni wyrażają jednocześnie zgodę na: 
a) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Rodziców/Opiekunów prawnych 
Uczestnika niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
b) wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz 
na stronie internetowej Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
Chorzów, 29 sierpnia 2022r. 
 


