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Regulamin Programu dla nauczycieli „EXPERT EXPERYMENTU” (dalej: „Regulamin”). 

 

Program EXPERT EXPERYMENTU służy stworzeniu elitarnego grona nauczycieli, którzy wspólnie  

z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni promują aktywną naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 

wśród dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat przedszkolnych po najstarszych maturzystów.  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu „EXPERT EXPERYMENTU” [dalej: „Program”] jest Centrum Nauki 

EXPERYMENT w Gdyni 81-451, al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862277972, REGON 221715245, 

wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia w Księdze Rejestrowej VI (dalej: „CN 

EXPERYMENT” lub „ORGANIZATOR”).  

2. Program skierowany jest do nauczycieli z placówek oświatowych wszystkich poziomów 

nauczania z terenu województwa pomorskiego. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Nauczyciel w celu wzięcia udziału w Programie musi: 

a) zarejestrować się poprzez portal EVENEA oraz pobrać z niej zgłoszenie udziału w Programie,  

b) przesłać skan zgłoszenia udziału w Programie, podpisany przez Dyrektora 

przedszkola/szkoły, na adres l.golaszewska@experyment.gdynia.pl.  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń 28.02.2020r. 

3. Potwierdzenie udziału w Programie przez Organizatora do dn. 06.03.2020r. 

4. Osoby zakwalifikowane do Programu zwane są dalej w Regulaminie: „EXPERTAMI”.  

5. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.  

6. W Programie może wziąć udział maksymalnie dwóch nauczycieli (EXPERTÓW) z danej 

placówki (przedszkola/szkoły) działającej na terenie województwa pomorskiego, w przypadku 

zespołu szkół, udział może wziąć trzech nauczycieli (EXPERTÓW). 

7. Program prowadzony jest w trzech etapach (zgodnie z załącznikami do Regulaminu), a 

uczestnictwo w Programie umożliwia, aby: 

a) Nauczyciele, którzy zgłoszą się do Programu w I Etapie, automatycznie będą zapisywani do 

kolejnych Etapów Programu, 

b) Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w Programie na każdym jego Etapie, 

c) Istnieje możliwość dopisania nowych uczestników do Programu, ale tylko w momencie, gdy 

rozpoczyna się nowy etap Programu. 

§ 3. Przebieg Programu 

1. Program prowadzony będzie w trzech etapach: 

a) ETAP 1, semestr letni 2019/2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, temat: 

„Podstawa programowa w nowej ofercie edukacyjnej Centrum Nauki EXPERYMENT”- 
nauczyciele, przedstawiciele wydawnictw pedagogicznych, edukatorzy w trakcie spotkań w ramach 

Etapu I Programu opracują założenia podstawy programowej do warsztatów organizowanych przez 

CN EXPERYMENT, które zostaną zamieszczone w nowej ofercie edukacyjnej CNE na semestr 

zimowy 2020/2021. 

b) ETAP 2, semestr zimowy 2020/2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu (wkrótce), 

temat: „Lekcja z EXPERYMENTEM, czyli jak nauczyciel może sam przeprowadzić aktywną lekcję na 

wystawie w Centrum Nauki EXPERYMENT” - w ramach II etapu Programu opracowany zostanie 
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materiał stanowiący podstawę do opracowania 3 wydawnictw tematycznych (instrukcji poruszania 

się po wystawie CNE), opartych na 3 strefach wystawy CN EXPERYMENT. 

c) ETAP 3, semestr letni 2020/2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu (wkrótce), 

temat: „Ścieżki edukacyjne – przeżyj przygodę z Centrum Nauki EXPERYMENT” - stworzenie ścieżek 

edukacyjnych, które w aktywny sposób przeprowadzą uczniów przez stanowiska wystawy w CN 

EXPERYMENT. 

 

2. Harmonogram programu: 

 

do 28.02.2020r. Nadsyłanie zgłoszeń 

do 06.03.2020r. 
Organizator potwierdzi udział Experta w Programie 

ETAP 1 „Podstawa Programowa w nowej ofercie edukacyjnej Centrum Nauki EXPERYMENT” 

18.03.2020r. w godz. 15:00-18:00 Spotkanie nr 1 

28.04.2020r. w godz. 15:00-18:00 Spotkanie nr 2 

08.06.2020r. w godz. 15:00-17:00 

GALA EXPERYMENTU 2019/2020  

- podsumowanie I ETAPU Programu,  

- wręczenie Certyfikatów udziału w I ETAPIE Programu, 

ETAP 2 „Lekcja z EXPERYMENTEM, czyli jak nauczyciel może sam przeprowadzić aktywną lekcję na 
wystawie w Centrum Nauki EXPERYMENT”  

Listopad 2020 
Dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2020r. 

Spotkanie nr 1 

Styczeń 2020 
Dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2020r. 

Spotkanie nr 2 
- wręczenie certyfikatów udziału w II ETAPIE Programu 

ETAP 3 „Ścieżki edukacyjne – przeżyj przygodę z Centrum Nauki EXPERYMENT” 

Marzec 2021 
Dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2020r. 

Spotkanie nr 1 

Kwiecień 2021 
Dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2020r. 

Spotkanie nr 2 

PODSUMOWANIE PROGRAMU 

Czerwiec 2021 
Dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2020r. 

GALA EXPERYMENTU 2020/2021 

− Podsumowanie Programu,  

− wręczenie Certyfikatów udziału w III ETAPIE Programu, 

 

§ 4. GALA EXPERYMENTU 

1. GALA EXPERYMENTU: 

a) wydarzenie będące podsumowaniem działań edukacyjnych prowadzonych przez 

ORGANIZATORA, w tym Programu „EXPERT EXPERYMENTU”, 

b) odbędą się dwie Gale: 
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− pierwsza GALA zorganizowana zostanie dn. 08.06.2020r. w Centrum Nauki 

EXPERYMENT, podczas której podsumowane zostaną min. efekty pracy w ramach I 

ETAPU Programu wraz z wręczaniem certyfikatów udziału dla EXPERTÓW, 

− druga GALA podsumuje cały (trzy ETAP-owy) Program, zostanie zorganizowana w 

czerwcu 2021r. (dokładny termin podany zostanie we wrześniu 2020r.), wręczone 

zostaną certyfikaty udziału w Programie z etapu III a także nagrody zgodnie z § 5 ust. 2. 

c) w GALI udział wezmą EXPERCI uczestniczący w Programie „EXPERT EXPERYMENTU” oraz 

uczestnicy innych wydarzeń i Programów prowadzonych przez Organizatora, 

skierowanych do przedszkoli i szkół z terenu województwa pomorskiego, 

d) podczas GALI: 

− nastąpi ogłoszenie wyników, zwycięzców Programów prowadzonych przez Organizatora 

w danym roku szkolnym, 

− wręczone zostaną nagrody przyznane w Programach prowadzonych przez 

ORGANIZATORA, 

− przeprowadzone będą specjalnie dedykowane warsztaty/prelekcje, 

− udostępniona będzie wystawa CN EXPERYMENT, dla uczestników GALI. 

 

§ 5 NAGRODY 

 

1. EXPERCI otrzymają Certyfikat udziału w Programie na każdym jego etapie. 

2. EXPERCI, Którzy przygotują na poszczególnych etapach Programu materiały tj. zapisy podstawy 

programowej, opracowania ścieżek edukacyjnych itp. zaakceptowane i opublikowane przez 

Centrum Nauki EXPERYMENT, będą widniały z imieniem, nazwiskiem oraz placówką oświatową 

nauczyciela – autora 

3. Każdy z EXPERTÓW ma możliwość bezpłatnego testowania przez grupę dzieci/ młodzieży z 

placówki EXPERTA warsztatów, ścieżek edukacyjnych i innych aktywności przygotowywanych 

w ramach poszczególnych etapów Programu.  

4. Dodatkowo EXPERTOM, którzy aktywnie współpracować będą z CN EXPERYMENT na 

wszystkich trzech etapach programu, a ich nazwiska widnieć będą na materiałach 

przygotowanych w ramach prowadzonego Programu, CN EXPERYMENT: 

a) ufunduje nagrody rzeczowe, 

b) wyśle specjalne pismo do dyrektora przedszkola/szkoły EXPERTA, poświadczające 

współpracę z CN EXPERYMENT. 

5. Oficjalne ogłoszenie rezultatów Programu odbędzie się podczas uroczystej GALI 

EXPERYMENTU, zgodnie z datami ustalonymi § 4 ust.1. 

6. ORGANIZATOR wyklucza możliwość wymiany nagród na gotówkę. 

7. Nagrody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust.1 

pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie, a w skrajnych 

przypadkach do blokowania uczestnictwa w Programie tych EXPERTÓW, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 

prowadzić do prób zmiany zasad funkcjonowania Regulaminu Programu, 

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy ORGANIZATORA lub godzą w jego 

wizerunek, 
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c) korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów 

trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych 

osób lub podmiotów.  

§ 6 Dane osobowe i wizerunek 

1. Podanie danych osobowych przez uczestników Programu jest dobrowolne, ale warunkuje 

możliwość przystąpienia do Programu.  

2. ORGANIZATOR będzie przetwarzać następujące dane osobowe EXPERTÓW: imię, nazwisko, 

adres e-mailowy, numer telefonu. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Programu udzielona w formularzu 

zgłoszeniowym. 

4. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Programu.  

5. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizowania. 

6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w czasie 

trwania projektu przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2018 

poz. 1000). oraz postanowieniami obowiązującej u ORGANIZATORA Polityki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych i innych odnośnych uregulowań wewnętrznych. 

7. Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR. 

8. W przypadku gdy jakiekolwiek materiały rozpowszechniane przez EXPERTA będą zawierały 

wizerunki osób, EXPERT zapewni, że osoby te (lub ich prawni opiekunowie) wyraziły zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku w taki sposób, w celu związanym z udziałem w konkursie, 

zgodnie z wymogami art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz ww. regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie https://experyment.gdynia.pl/pl/oferta/dla-

nauczycieli  

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w programie na takich samych warunkach. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 

4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, 

niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez ORGANIZATORA nagrody bądź 

rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku naruszenia praw osób trzecich 

Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ORGANIZATORA z odpowiedzialności za naruszenie tych 

praw.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu. 
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