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Regulamin Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” 
 

Ze statutu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: 

§ 3 p. 4 

Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu 
upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami 

prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, 
podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego. 

Informacje ogólne 
§ 1 

1. Oferta Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”, zwanej dalej Akademią „Leonardo”, jest skierowana do uczniów 
szkół z powiatu mieleckiego. 

2. Organizatorem zajęć Akademii jest Stowarzyszenie AUT „Leonardo” i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Mielcu, ul Wojska Polskiego 2B. 

3. Zajęcia odbywają się w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska 
Polskiego 2B, 39-300 Mielec (w siedzibie CKPiDN w Mielcu) oraz w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana w Mielcu, 
ul. Ks. Arczewskiego 7. 

4. Informacja o firmach i instytucjach wspierających działalność Akademii „Leonardo” będzie umieszczona w materiałach 
promujących przedsięwzięcie. 

Cele Akademii „Leonardo” 
§ 2 

1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności technicznych. 

2. Przygotowanie uczniów do przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia.  

Zasady rekrutacji 
§ 3 

1. Rekrutacja na zajęcia MAUT „Leonardo” jest prowadzona z wolnego naboru, we współpracy z dyrekcją szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego. Formularz internetowy jest 
umieszczony na stornach internetowych www.ckp.edu.pl po rozpoczęciu rekrutacji. 

2. W procesie rekrutacji o przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły rekrutacji podawane są przy 
ogłaszaniu terminów rekrutacji na stronach internetowych www.ckp.edu.pl. 

3. Wyniki rekrutacji są przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Osoby nie zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

5. W przypadku nie spełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji uczestnika, do udziału w Akademii „Leonardo” 
kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. 

Zasady uczestnictwa w zajęciach 
§ 4 

1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu opracowanego dla poszczególnych grup, który jest zamieszczony na stronie 
internetowej ckp.edu.pl. 

2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących ok. 15 osób. 

3. Czas trwania zajęć jest uzależniony od ich tematyki i wynika z harmonogramu.  

4. Prowadzący zajęcia jest zobligowany do prowadzenia dziennika zajęć. 

5. Po zakończeniu danego cyklu zajęć uczestnik otrzymuje dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w ramach Akademii „Leonardo”. 

6. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ramach Akademii  „Leonardo” jest bezpłatne. 

7. Kontakt organizatora Akademii „Leonardo” z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów odbywa się drogą elektroniczną, 
telefoniczną oraz poprzez stronę internetową. 

8. Uczestnik w czasie zajęć pozostaje w sali pod opieką prowadzącego  i nie może jej opuszczać bez jego zgody. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku bezpiecznego dojazdu na zajęcia i powrotu do domu. 

http://www.ckp.edu.pl/
http://www.ckp.edu.pl/
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10. Uczestnik nieobecny na trzech kolejnych zajęciach (bez zgłoszonego usprawiedliwienia) zostaje skreślony z listy 
uczestników. 

Postanowienia końcowe 
§ 5 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć przez 
organizatora na stronie internetowej, materiałach promujących Akademii „Leonardo” oraz w środkach masowego przekazu. 

2. Podpisując niniejszy regulamin uczestnik oświadcza, że jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest  dobrowolna 
i został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i do ich poprawiania. 

 

 

          ……………………………….…… 
          Podpis ucznia  
 
 
 
 
Jako opiekun rodzic/prawny opiekun ………………………………………………………………………………………………………. oświadczam,  
                                                         imię i nazwisko dziecka/ słuchacza (niepełnoletniego) 
 
że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” i tym samym akceptuję jego 
postanowienia. 
 
 
 
          …………………………………….. 
Mielec, 21 września 2018 r.         Podpis rodzica/ opiekuna 
 
 

 

Danek kontaktowe do opiekuna: 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………. 

Adres e-mail opiekuna: ………………………………………….. 

 

 

Dane ucznia do zaświadczenia o ukończeniu kursu: 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………….. 

Miejscowość urodzenia: ………………………………………… 

Aktualne województwo miejscowości urodzenia: …………………………………….. 
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Podpisując niniejszy formularz wyrażam zgodę aby w/w dziecko uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „LEONARDO” i Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie AUT LEONARDO 

i CKPiDN, zwanego dalej Akademia, prosimy o akceptację poniższych oświadczeń, wyrażoną poprzez zaznaczenie 

znakiem X właściwych kwadratów. 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem zajęć Akademii LEONARDO i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących Akademii LEONARDO Akademii LEONARDO 

w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 

144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka dla celów niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji zajęć Akademii LEONARDO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka dla celów pozostałej 

działalności Stowarzyszenia związanej z propagowaniem nauki i techniki wśród młodzieży i dzieci. 

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska dziecka 

podczas wręczania dyplomów/zaświadczeń uczestnikom Akademii LEONARDO. 

Zgadzam się na przetwarzanie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka oraz na publikowanie zdjęć, audycji, 

wywiadów z udziałem dziecka na stronach internetowych Stowarzyszenia i CKPiDN w Mielcu, w mediach (w tym 

serwisach społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii LEONARDO bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a, iż w zakresie dotyczącym ochrony 

danych osobowych przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie 

mam świadomość, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka uniemożliwi uczestnictwo 

w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i/lub CKPiDN w Mielcu. 

 

Data i Podpis ...................................................... 
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Ponadto Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych moich oraz dziecka jest Stowarzyszenia Akademia Umiejętności 

Technicznych LEONARDO, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 – 300 Mielec zwane dalej Administratorem. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 2B, 39 – 300 Mielec lub email: 

leonardo.mielec@gmail.com 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia 

umowy lub realizacja umowy pomiędzy osobą składającą oświadczenie, a Administratorem dotyczącej 

uczestnictwa dziecka w zajęciach Akademii LEONARDO, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, 

tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Dane osobowe składającego oświadczenie oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych 

z uczestnictwem dziecka w zajęciach Akademii oraz celem podjęcia niezbędnych działań związanych 

z rekrutacją. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo 

dziecka w zajęciach oraz proces rekrutacji nie będą możliwe. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym dziecko będzie 

uczestniczyć w rekrutacji, w zajęciach Akademii LEONARDO, a także później – w zakresie przewidzianym 

przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z obowiązku archiwizacyjnego lub w związku z realizacją tego obowiązku. 

6. Administrator ma prawo przekazać dane osobowe osoby, która składa oświadczenie oraz dziecka 

podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji zajęć Akademii LEONARDO oraz  

organizowanych przez nią wydarzeń, a także sponsorom Stowarzyszenia AUT LEONARDO. 

7. Osoba składająca oświadczenie ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie, której dane są 

przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby je podającej 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Data i Podpis ...................................................... 

 


