
 

  
 

 

 

Regulamin Letniej Szkoły Fizyki 
edycja 2019 

 
 

1. Letnia Szkoła Fizyki odbywa się w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T169/18 pn. „Fizyka-pasja-
społeczeństwo”. Stosuje się więc wszystkie zapisy “Regulaminu rekrutacji I uczestnictwa w projekcie nr 
POWR.03.01.00-00-T169/18  pn. „Fizyka-pasja-społeczeństwo” Nr umowy POWR.03.01.00-00-T169/18-00” 

2. Konieczny jest udział we wszystkich zajęciach organizowanych dla uczestników w ramach Letniej Szkoły 
Fizyki.  

3. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na warsztat uczestnik jest zobowiązany do przesłania nie 
później niż w ciągu 10 dni pocztą na adres: 

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 
ul. Pasteura 5 

02-093 Warszawa 
pok. 1.15 

„Fizyka-pasja-społeczeństwo” 
Letnia Szkoła Fizyki 2019 

 w oryginale następujących dokumentów: - uzupełniona i podpisana przez opiekuna prawnego i uczestnika 
karta kwalifikacyjna (załącznik nr 1 - wzór zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży – dotyczy uczestników niepełnoletnich); -uzupełnione i podpisane przez opiekuna prawnego/ 
pełnoletniego uczestnika Oświadczenie i Deklaracja (do pobrania ze strony 
https://fizyka.ceo.org.pl/dokumenty-do-pobrania)  

4. Nieprzesłanie przez uczestnika w/w dokumentów oznacza rezygnację z udziału w warsztatach – miejsce 
zostaje przyznane pierwszej oczekującej osobie z listy rezerwowej. 

5. Organizatorzy zapewniają noclegi w Warszawie, a także wyżywienie (3 posiłki dziennie; 2 posiłki w dniu 

przyjazdu i odjazdu).   

6. Organizatorzy zapewniają całodobową opiekę nad uczestnikami wykwalifikowanej kadry – opiekunów z 

odpowiednimi uprawnieniami podczas całości trwania pierwszego turnusu Letniej Szkoły (tj. 24 – 

28.06.2019) oraz podczas zajęć drugiego turnusu (tj. 1-5.07.2019) , jak również wszelkie materiały, sale 

warsztatowe. 

7. Organizatorzy nie zapewniają transportu,  zwrotu kosztów dojazdu ani opieki dla uczestników podczas 

dojazdu na miejsce Letniej Szkoły Fizyki – do/z Warszawy.   

8. Uczestnicy mają obowiązek:  

 - brać udział we wszystkich warsztatach, zajęciach na pracowni oraz wykładach przewidzianych dla 

uczestników  w trakcie trwania turnusu, o ile nie zostali zwolnieni z tych zajęć przez wychowawcę lub 

lekarza;   

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;   

- bezwzględnie stosować się do regulaminu Szkoły, a także poleceń kierownika i wychowawców;  

- bezwzględnie stosować się do regulaminu obowiązującego w miejscu zakwaterowania; 

- dbać o czystość i porządek w pokojach i salach warsztatowych, a także dbać o powierzone mienie;   

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać wychowawców o każdej sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa;  

 - nie opuszczać miejsca zakwaterowani i miejsca zajęć bez zgody wychowawcy 

- nie opuszczać miejsca zakwaterowani w godzinach nocnych (22 – 6);   

- posiadać przy sobie dowód tożsamości w postaci legitymacji szkolnej;  

- ponoszenia odpowiedzialności finansowej za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie podczas pobytu 

na Letniej Szkole Fizyki.  

https://fizyka.ceo.org.pl/dokumenty-do-pobrania


 

  
 

 

9. Wszystkich uczestników i uczestniczki, bez względu na wiek, obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, 

spożywania i kupowania alkoholu, wyrobów tytoniowych lub narkotyków.   

10. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem lub posiada alkohol lub narkotyki 

kierownik Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem projektu ma obowiązek natychmiastowego 

zawiadomienia lekarza, policji oraz rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika. Uczestnik taki zostanie 

bezzwłocznie usunięty z Letniej Szkoły Fizyki.   

11. W przypadku stwierdzenia posiadania przez uczestnika wyrobów tytoniowych kierownik Szkoły w 

porozumieniu z Kierownikiem projektu ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia rodziców lub 

prawnych opiekunów uczestnika oraz szkołą, której reprezentantem jest uczestnik. 

12. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez uczestnika/uczestników zostaje sporządzony protokół 

zniszczenia podpisany przez kierownika Szkoły oraz Kierownika projektu oraz sprawcę/sprawców 

zniszczenia. Koszt naprawy szkody ponosi uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika.   

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy zabrane przez uczestników na Letnią Szkołę 

Fizyki.   

14. Podczas Letniej Szkoły Fizyki obowiązuje zakaz odwiedzin w miejscu zakwaterowania osób nie 

uczestniczących w warsztacie bez zgody i wiedzy wychowawcy lub/i kierownika Szkoły.   

15. W przypadku rażących naruszeń regulaminu Zarząd Projektu zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z 

Letniej Szkoły Fizyki, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych. W takiej 

sytuacji Organizatorzy nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z relegowaniem uczestnika ze 

Szkoły.  

 

 


