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R E G U L A M I N Uniwersytetu Dziecięcego WSG w Bydgoszczy 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz zwana dalej 

„Organizatorem” na mocy decyzji Założycieli Uczelni powołuje Uniwersytet Dziecięcy WSG.  

 

§ 2 Cele i zadania Uniwersytetu Dziecięcego 

1. Rozwijanie dziecięcej ciekawości, umysłu twórczego.  

2. Zapoznanie dzieci z różnorodnymi dziedzinami nauki i kultury.  

3. Wspomaganie budzących się zainteresowań, zdolności i talentów.  

4. Wzmocnienie motywacji rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju własnego 

dziecka.  

5. Tworzenie sytuacji dydaktycznych umożliwiających odkrywanie zdolności i talentów dzieci.  

6. Organizowanie zajęć edukacyjnych w formie wykładów, warsztatów, wycieczek naukowo- 

dydaktycznych, imprez, itp.  

  

§ 3 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego WSG 

1. Studentem Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 5 - 12 lat.  

2. Studenci pozostają przed i po zajęciach pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.  

  

§ 4 Postanowienia organizacyjne Uniwersytetu Dziecięcego WSG 

1. Organizator (WSG) komunikuje się ze Studentami i ich rodzicami lub prawnymi opiekunami przez 

Internet (strona internetowa: www.rodzinka.byd.pl) lub drogą e- mailową (adres: rodzinka@byd.pl).  

2. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.  

3. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry.  

4. Zajęcia odbywać się będą w miejscach wyznaczonych przez Uczelnię. Studenci będą informowani o 

miejscu planowanych zajęć z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.  

5. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i tematów wykładów. Studenci będą o 

tych zmianach informowani drogą e- mailową i na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.  

7. Relacje z zajęć Uniwersytetu Dziecięcego WSG zamieszczane są na stronach internetowych wortalu 

Centrum Usług Społecznych, Uniwersytetu Dziecięcego oraz Facebooku; prezentowane są w 

różnorodnej formie (opisów, zdjęć lub filmów).  

8. Uniwersytet Dziecięcy ma prawo do wykorzystywania materiałów wymienionych w punkcie 7 w 

celach informacyjnych i promocyjnych Uczelni we wszystkich rodzajach mediów (prasa, telewizja, 

radio, Internet).  
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§ 5 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy WSG prowadzona jest od 1 września do wyczerpania miejsc lub 

ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.  

2. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w 

systemie rekrutacyjnym.  

3. Zainteresowane Uniwersytetem dziecko zostanie przyjęte w poczet studentów, jeżeli zostaną 

spełnione następujące warunki:  

• zgłoszenie dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna poprzez podanie wszystkich informacji 

zawartych w formularzu znajdującym się na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego i  

przesłanie na podany adres,  

• podpisanie umowy przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka,  

• w wyznaczonym terminie uiszczenie opłaty w wysokości ustalonej przez władze Uczelni,  

• spełnienie powyższych warunków upoważnia Organizatora do wydania Studentowi indeksu,  

• przy ubieganiu się o miejsce na kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym pierwszeństwo 

mają dzieci kontynuujące uczestnictwo w zajęciach.  

  

§ 6 Opłaty 

4. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest odpłatny i wynosi 50,00 zł za semestr (opłata 

obejmuje koszt uczestnictwa w zajęciach dziecka).  

5. Uniwersytet nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.  

6. W przypadku utraty indeksu, duplikat zostanie wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00zł.  

7. Wszelkie opłaty dokonywane są na konto wskazane przez Uczelnię z dopiskiem „Uniwersytet 

Dziecięcy”, po podpisaniu umowy.  

 

§ 7 Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach 

1. Zaproszenie do udziału Studenta w zajęciach odbywa się pocztą elektroniczną na podany w 

formularzu adres e- mailowy.  

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom podczas trwania zajęć. 

Odpowiedzialność Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez osobę prowadzącą 

zajęcia.  

3. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać grupy i miejsca.  
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§ 8 Zaliczenie roku akademickiego 

1. Studenci, którzy będą uczestniczyli w zajęciach oferowanych w danym roku akademickim otrzymują 

Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego WSG.  

 

§ 9 Rezygnacja ze studiów na Uniwersytecie Dziecięcym WSG 

1. Rodzic lub prawny opiekun informuje biuro Uniwersytetu Dziecięcego o rezygnacji z udziału w 

studiach drogą elektroniczną .  

2. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów indeksu oraz zajęć, w których Student już wziął udział, nastąpi 

przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.  

  

§ 10 Odwołanie zajęć przez Uniwersytet Dziecięcy WSG  

1. Uniwersytet Dziecięcy zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane w szczególności, gdy:  

• wykładowca/prowadzący zajęcia odwoła zajęcia z powodu choroby,  

• warunki pogodowe nie pozwolą na organizację zajęć,  

• z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.  

2. W przypadku odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym 

terminie.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematów zajęć z powodu istotnych przyczyn 

organizacyjnych.  

  

§ 11 Przetwarzanie danych 

1. Rodzic lub opiekun prawny, który zapisuje dziecko na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, wypełnia 

formularz elektroniczny, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich i 

dziecka danych osobowych przez Organizatora, tj. Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w celu 

związanym z prowadzeniem i obsługą Uniwersytetu Dziecięcego.  

2. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych 

osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom 

i opiekunom prawnym każdego Studenta przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych 

oraz ich poprawiania.  
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§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Studenci i ich rodzice lub opiekunowie prawni obowiązani są do śledzenia na bieżąco wszelkich 

informacji zamieszczanych przez Organizatora na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego 

WSG.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu, co każdorazowo ogłaszać będzie 

na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego. 


