Regulamin projektu „Mała Akademia Innowacji” – edycja 2
1. Organizatorem projektu „Mała Akademia Innowacji” – edycja 2, jest Fundacja Atalaya,
zarejestrowana pod numerem KRS 0000525808.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.
3. Projekt jest realizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota.
4. Zajęcia „Małej Akademii Innowacji” dedykowane są dla dzieci w wieku 6-10 lat i będą
odbywać się w trzech miejscach w Warszawie, w zależności od wybranych zajęć:
- Mali astronomowie – podróż w kosmos – w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 41
„Przystanek Książka”, przy ul. Grójeckiej 42 w Warszawie.
- Inwestowanie w przedsiębiorczość – w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 48 „Przy
Baleya” przy ul. Baleya 9 w Warszawie.
- Laboratorium małych naukowców – w Bibliotece „Pod Skrzydłami”, przy ul. Grójeckiej
109 w Warszawie.
5. Uczestnikiem projektu „Mała Akademia Innowacji” może zostać każde dziecko w wieku
6-10 lat, którego rodzic wypełni formularz rejestracyjny na portalu www.mai2.evenea.pl
oraz otrzyma potwierdzenie od organizatora na adres e-mail podany w formularzu.
6. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na stronie
fundacji: www.atalaya.pl/projekty-w-toku/mai2. Organizatorzy dokładają wszelkich
starań, aby czas spędzony w ramach Małej Akademii Innowacji był dla uczestników
ciekawy, aktywny, twórczy i miał charakter edukacyjny.
7. Organizatorzy gwarantują zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
8. W przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa przez dziecko, może ono
zostać pozbawione możliwości dalszego udziału w zajęciach. W takim przypadku
rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z
zajęć.
9. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do naprawienia, bądź pokrycia kosztów
naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko.
10. Zapisanie dziecka na zajęcia „Małej Akademii Innowacji” wymaga wyrażenia zgody na
wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych, zawierających wizerunek dziecka,
zarejestrowanych podczas zajęć, do celów promocyjnych fundacji.
11. Zapisanie dziecka na zajęcia „Małej Akademii Innowacji” jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
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