REGULAMIN WARSZTATÓW w ramach
wydarzenia „Koduj z Gigantami”

§ 1 Informacje Ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz organizacji warsztatów realizowanych w ramach
wydarzenia „Koduj z Gigantami”
2. Warsztaty są jednodniowe. Bloki zajęć w zależności trwają od 60 do 90 minut.
3. W miejscu organizacji warsztatów bezwzględnie obowiązują zasady higieny oraz bezpieczeństwa
sanitarnego związanego z zagrożeniem Covid-19.
4. Organizatorem wydarzenia jest K&L Radosław Kulesza, NIP: 762-198-35-57 we współpracy z Giganci
Programowania sp. z o.o. NIP: 701-070-56-80 oraz jednostkami franczyzowymi.

§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie w wieku od 7 do 18 lat zapisani według procedury
opisanej w § 3 regulaminu.
2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

§ 3 Zapisy
1. Zapisy na warsztaty odbywają się on-line wyłącznie poprzez formularz zapisowy znajdujący się na
stronie internetowej organizatora: www.giganciprogramowania.edu.pl/koduj_z_gigantami
2. Zapisy będą zamykane na 1 dzień przed warsztatem.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnik ma obowiązek wypisania się z warsztatów drogą mailową na
adres: sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl
4. Ilość miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona – maksymalna ilość to 12 uczestników.
5. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik ma prawo uczestnictwa w maksymalnie dwóch blokach warsztatów.
2. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w warsztatach, na które się zapisał.
3. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika warsztatów,
zarejestrowanego w postaci zdjęć i filmów podczas trwania Koduj z Gigantami w celach promocyjnych
Wydarzenia i jego Organizatora.

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie
potencjalnych Uczestników o planowanych warsztatach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
3. W sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności w przypadku zagrożenia epidemią Covid-19,
Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia warsztatów w formie online. W takiej sytuacji
zajęcia prowadzone będą przez Internet z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do nauki zdalnej
(Opiekun musi zapewnić w miejscu, z którego będzie łączyć się Uczestnik, dostęp do Internetu oraz do
laptopa lub komputera stacjonarnego wyposażonego w mikrofon).

§ 6 Sposób organizacji warsztatów na czas epidemii Covid-19
1. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez Uczestników warsztatów,
jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
2. Sale, w których organizowane są zajęcia, są wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad
daną salą, co najmniej raz na godzinę.
3. Klawiatury komputerów są dezynfekowane przed każdymi zajęciami.
4. Wchodząc do Sali zajęciowej Uczestnicy bezwzględnie muszą zdezynfekować ręce. Opiekunowie
przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
5. Na warsztaty mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy).
6. Uczestnicy są przyprowadzani oraz odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
7. Przed wejściem do sali Organizator ma prawo zbadać temperaturę Uczestnika warsztatów z użyciem
bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37,5°C, uczeń nie
będzie mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie
dokonywany trzykrotnie).

