Regulamin uczestnictwa w Warsztatach „kod Starter 2” - Roboprogramiści
I.
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach „kod Starter” Roboprogramiści przeznaczonych dla grupy 10-12 latków w miesiącu czerwcu 2022 r.
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II.
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je
w sposób podany poniżej:
Regulamin – niniejszy
regulamin uczestnictwa w Warsztatach „kod Starter 2” –
Roboprogramiści.
Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku 80-386, ul. Lęborska
3B, KRS 0000234045.
Kandydat – dziecko ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Warsztatach na podstawie
zasad określonych w Regulaminie.
Uczestnik – Kandydat, który spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz został
zakwalifikowany do udziału w Warsztatach.
Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną
do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami
dziecka lub stosownego orzeczenia.
Warsztaty – zajęcia o charakterze edukacyjnym z udziałem dzieci w wieku od 10 do 12 roku
życia, prowadzone w dniach 27.06.2022r., 28.06.2022r., 29.06.2022r.w godzinach 12:00 -14:00
każdego dnia pod nazwą „Roboprogramiści Junior”. Wszystkie szczegóły dotyczące programu
warsztatów dostępne są na stronie www.koduj.inkubatorstarter.pl

III.
Miejsce warsztatów
3.1 Warsztaty odbywać się będą w budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER
mieszczącego się przy ul. Lęborskiej 3b w Gdańsku.
IV.
Finansowanie
Warsztaty finansowane są ze środków The Boeing Company.
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V.
Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2022 r. do 27.06.2022 r. przez Organizatora Warsztatów.
Liczba miejsc jest ograniczona. Grupa liczyć będzie minimalnie 8 maksymalnie 12 Uczestników,
przy czym 60% grupy stanowić będą dziewczynki.
Warsztaty dedykowane są dla dzieci w wieku 10-12 lat.
Zgłoszenie chęci udziału Kandydata w Warsztatach następuje poprzez prawidłowe wypełnienie
i przesłanie przez Opiekuna Formularza Zgłoszeniowego on-line, a następnie przesłania
Organizatorowi podpisanego skanu niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na udostępnianie
wizerunku Uczestnika oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
a.switlik@inkubatorstarter.pl.
Formularz Zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej Organizatora
www.koduj.inkubatorstarter.pl

5.6 O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Warsztatach decyduje wiek uczestników,
prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Na podstawie przesłanych Formularzy
Zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista Uczestników Warsztatów oraz lista rezerwowa.
5.7 W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników
o zakwalifikowaniu Kandydata na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5.8 W przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób w grupie (tj. 8 osób w tym minimum
5 dziewczynek) Organizator ma prawo odwołać Warsztaty lub zaproponować Uczestnikom inny
termin Warsztatów.
5.9 O zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach Opiekunowie informowani będą drogą
e-mailową lub telefonicznie.
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VI.
Dodatkowe informacje i Zobowiązania
Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny
termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie
Uczestnika i Opiekuna spowodowanych odwołaniem Warsztatów.
Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia udziału dziecka w Warsztatach, w terminach, o który
mowa w pkt 2.6 Regulaminu.
W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych.
Opiekun zobowiązuje się do przyprowadzenia Uczestnika na Warsztaty nie później niż 10 minut
przed rozpoczęciem Warsztatów oraz odbioru Uczestnika nie później niż 10 minut po
zakończonych Warsztatach.

VII.
Udostępnianie wizerunku Uczestnika
7.1 W trakcie trwania Warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa
z udziałem osób biorących udział w Warsztatach.
7.2 Opiekun poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości
z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B będącej Organizatorem Warsztatów dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i prowadzeniem
Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie,
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie
z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez
Organizatora lub z jego udziałem.
VIII.
Ochrona danych osobowych
8.1 Opiekun poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych swoich oraz Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Warsztatów –
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U.
2018, poz. 1000 z późn.zm.), 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 (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1). Administratorem danych osobowych jest Gdańska
Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk,
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KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail:
gfp@gfp.com.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału
w Warsztatach jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału Warsztatach.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika stanowi część
treści „Formularza rekrutacyjnego kod Starter 2” dostępnego na stronie
https://koduj.inkubatorstarter.pl/ Klauzula Informacyjna znajduje się w pkt. VIII niniejszego
Regulaminu.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobie, której dane osobowe są
przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych
osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej
zgody wyrażonej przez Opiekuna osoby, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej
poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla celu Warsztatów przez Administratora
w celu wzięcia udziału w Warsztatach.
b) art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze – w celu dokonania rozliczenia oraz ewaluacji
Warsztatów przez Administratora;
Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług
prawnych, hostingodawcy, podmioty zapewniające zakwaterowanie Uczestników, obsługa
techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Warsztatów, podmioty prowadzące
działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, podatkowe i rachunkowe.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za
pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.
Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.
IX.
Postanowienia końcowe
Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na
stronie internetowej Organizatora www.koduj.inkubatorstarter.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Organizator każdorazowo poinformuje Opiekunów o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie
jego nowej wersji na stronie internetowej Organizatora www.koduj.inkubatorstarter.pl.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla
Organizatora Projektu.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla Kandydata

CZĘŚĆ I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię nazwisko Opiekuna
Imię nazwisko Kandydata
Data urodzenia Kandydata
Płeć Kandydata
E-mail Opiekuna
Nr telefonu Opiekuna
Proszę wybrać grupę wiekową na zajęcia: (Kandydat/tka deklaruje się na udział we
wszystkich zajęciach dla danej grupy wiekowej)
• Roboprogramiści Junior
• Roboprogramiści (10-13 lat)
• Inżynierowie (13-15 lat)

CZĘŚĆ II
8. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Programie? (wielokrotny wybór):
• Strona https://now.inkubatorstarter.pl/
• Newsletter „Inkubatora Starter”
• Facebook Inkubatora Starter
• LinkedIn Inkubatora Starter
• Zostałam zaproszona przez koordynatorką Projektu
• Od znajomych
• Inne źródło, jakie?
9. Czy jest Pan/Pani zainteresowana otrzymywaniem informacji o najnowszych działaniach
Starter Edukacja?
10. Czy w ramach uczestnictwa w Programie chciałaby/chciałby Pani/Pan poinformować
Organizatora o szczególnych potrzebach Uczestnika? (TAK/NIE)
11. Jeśli TAK, prosimy wskazać jakie:

CZĘŚĆ III

WZÓR OŚWIADCZENIA
Imię i nazwisko Kandydata/Uczestnika: ………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Gdańską Fundację
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B będącej Organizatorem Warsztatów,
dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i prowadzeniem
Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie,
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem,

zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora lub z jego
udziałem.
Czytelny podpis Opiekuna, data …………………………………………………………………….…………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Kandydata/Uczestnika dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Warsztatów – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn.zm.), 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 (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1). Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną
w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Warsztatów wskazaną w pkt. VIII
Regulaminu.
Czytelny podpis Opiekuna, data …………………………………………………………………….…………………………..
Akceptuję zobowiązania Regulaminu oraz oświadczam, że Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną
w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Warsztatów wskazaną w pkt. VIII
Regulaminu.
Czytelny podpis Opiekuna, data …………………………………………………………………….…………………………..

Akceptuję zobowiązania Regulaminu oraz oświadczam, że Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną w
zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Warsztatów wskazaną w pkt. VIII
Regulaminu.
Czytelny podpis Opiekuna, data …………………………………………………………………….…………………………..

