
REGULAMIN REMBERTOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 

 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem projektu pod nazwą REMBERTOWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY  (zwany 
dalej Uniwersytet) jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 
Warszawy 
 
II. CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU 
Zajęcia w ramach Uniwersytetu przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat i dostosowane 
odpowiednio do możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.  
 
III. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ REMBERTOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 
 
1. Organizator komunikuje się z uczestnikami zajęć telefonicznie i za pomocą poczty 
elektronicznej. 
2. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim. Rok 
akademicki podzielony jest na dwa semestry - zimowy i letni. 
3. Zajęcia zorganizowane są w formie warsztatów. 
4. Zajęcia są bezpłatne. 
5. Relacje z zajęć zamieszczane są za pośrednictwem strony internetowej biblioteki 
bprembertow.waw.pl i na profilu Facebook. Informacje prezentowane są w postaci opisu, 
fotogalerii. 
6. Materiały wymienione w pkt. III.5 wykorzystywane są tylko w celach dokumentacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych. 
 
IV. ZASADY REKRUTACJI  
1. Rekrutacja na Uniwersytet prowadzona jest w terminie:  sezon luty-maj: od 17 lutego 
2020 r., sezon wrzesień-listopad: od 1 września 2020. 
2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest posiadanie karty bibliotecznej. 
3. Zapisu dziecka na dany semestr może dokonać osobiście lub telefonicznie rodzic, bądź 
opiekun prawny dziecka. Osoby zapisane zobowiązane są do wypełnienia formularza, 
dostępnego do pobrania na stronie internetowej biblioteki: www.bprembertow.waw.pl oraz 
bezpośrednio w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 51. Formularz należy złożyć 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 
4. Pierwszeństwo zapisu na drugi sezon zajęć będą miały osoby nie uczestniczące w 
zajęciach sezonu pierwszego. 
5. Dzieci są zapisywane na warsztaty zgodnie z wiekiem. 
6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest 
ograniczona: 
GRUPA I młodsza(6-8 lat) - 25 osób 
GRUPA II starsza (8-12 lat) - 25 osób  
7. Po zapełnieniu listy zapisów, uruchomiona zostanie lista rezerwowa. Osoby z rezerwowej 
listy będą informowane o wolnych miejscach telefonicznie. 
 
V. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH 
1. Dzieci zobowiązane są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń 
prowadzących zajęcia oraz organizatorów. 
3. W czasie zajęć dzieci nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się 
warsztaty. 
4. Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Dwie, nieusprawiedliwione nieobecności na 
zajęciach będą skutkować skreśleniem z listy uczestników Uniwersytetu. 



6. W przypadku braku możliwości przybycia na zajęcia, bądź całkowitej rezygnacji z zajęć - 
rodzic, bądź opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 
organizatora zajęć, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów. 
7. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, informacja będzie przesyłana 
drogą mailową. 
8. Nieodpowiednie zachowanie dziecka na warsztatach będzie skutkować usunięciem go z 
zajęć oraz powiadomieniem rodzica, bądź opiekuna prawnego. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników Uniwersytetu pozostawionych 
bez opieki.  
 
 


