REGULAMIN
§1
1. Stowarzyszenie MAMY więcej z siedzibą w Gdyni zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000526272, zwane dalej Organizatorem, realizuje bezpłatny, dziecięcy
uniwersytet artystyczny pod nazwą Wydział Artystyczny.
§2
1. Wydział Artystyczny (WA) to jedna z pierwszyc , spro lowanyc artystycznie uczelni dziecięcyc
w Polsce. Nadrzędnym celem Wydziału Artystycznego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego,
kompleksowego i nowoczesnego programu edu acji artystycznej czelnia wspiera realizację
podstawy programowej ształcenia og lnego w za resie nauczania przedmiot w artystycznyc , jej
program jest zgodny z nowoczesnymi trendami w edu acji oraz uwzględnia potrzeby i mo liwo ci
percepcyjne grupy wczesnoszkolnej.
§3
1 Program WA w ro u 2015 przeznaczony jest dla o oło 75-osobowej grupy dzieci w wieku 6-8 lat
zamiesz ującyc pięć miast partners ic : Gdynię, Kosa owo, Puc , Rumię i Redę Jego oferta
s ierowana jest szczeg lnie do dzieci poc odzącyc z rodzin wielodzietnyc i mającyc utrudniony
dostęp do edu acji pozaformalnej
2 Wydział Artystyczny realizuje zajęcia w cy lu p łrocznym - od wrze nia do grudnia 2015 W tym
czasie planowane są:
multidyscyplinarne wy łady prowadzone przez adrę a ademic ą i tw rc w, odbywające
się raz w miesiącu w siedzibie Gdyńs iej Sz oły Filmowej
wydarzenia towarzyszące, realizowane w wybranyc miastac ;
wystawa podsumowująca cy l, prezentowana w Muzeum Miasta Gdyni;
konkursy oraz odwiedziny w instytucjach kultury na terenie Pomorza;
3 Szczeg łowy armonogram, opis zajęć i adresy znajdują się na stronie www.artystyczny.edu.pl.
przejmie informujemy, e w szczeg lnyc przypad ac dopuszcza się zmianę terminu, miejsca
oraz tematu zajęć Rodzice i opie unowie Student w będą informowani emailowo, i/lub przez
stronę www
§4
1. Zapisy na uczelnię ruszają z dniem 1 wrze nia 2015 ro u Warun iem udziału jest dostarczenie
poni szyc do ument w: wypełnienie arty zgłoszeniowej oraz wy onanie przez dziec o pracy
inspirowanej arcydziełami sztu i pols iej i wiatowej. Skany pracy (format jpg) i podpisanej karty

nale y przesłać do 18 wrze nia 2015 ro u na adres: wydzialartystyczny@gmail.com O przyjęciu
zgłoszenia decyduje data wpływu
Oryginał arty zgłoszeniowej nale y przynie ć na pierwszy wy ład w dniu 27 09 2015
2. Przesłana na adres wydzialartystyczny@gmail.com do umentacja zostanie następnie oceniona
przez komisję powołaną przez Organizatora Przy ubieganiu się o miejsce pierwszeństwo mają
dzieci poc odzące z rodzin wielodzietnyc (objęte miejs imi programami dla du yc rodzin) lub
orzystające ze wsparcia o rod w pomocy społecznej, poc odzące ze ws azanyc 5 miast. Lista
przyjętyc Student w oraz lista rezerwowa zostaną opubli owane na stronie www do 21 września
2015 roku.
3 Rodzice i opie unowie dzieci o szczeg lnyc potrzebac zdrowotnyc (np cu rzyca) zobowiązani
są poinformować o nic Organizatora
§5
1 Studenci WA otrzymają legitymację oraz inde s uczelni, t re zobowiązani są posiadać podczas
zajęć WA oraz odwiedzin w instytucjac ultury, wydarzeniac towarzyszącyc
2 W przypad u nieobecno ci Studenta/Student i na zajęciac , Rodzice i opie unowie są
zobowiązani do pisemnego powiadomienia o tym fa cie (email: wydzialartystyczny@gmail.com).
Bra informacji uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w programie Wydziału Artystycznego, co
jest r wnoznaczne ze s re leniem z listy
3 Rodzice i opie unowie są zobowiązani do zapewnienia opie i dzieciom podczas wszyst ic
wydarzeń w proje cie (m in wy ład w, wystawy, wydarzeń towarzyszącyc etc.). Organizator nie
ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia i wypad i, t re mogą mieć miejsce w tra cie zajęć, ja
r wnie nie ponosi odpowiedzialno ci za dzieci pozostawione bez opie i
4 Studenci i rodzice/opie unowie są zobowiązani przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się
do poleceń prowadzącyc Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia
sp źnionyc Student w
5 Zaliczenie cy lu zajęć następuje na podstawie fre wencji, potwierdzonej piecząt ami
zamieszczonymi w indeksie.
6. Do uczestnictwa w konkursach realizowanych w ramac programu Wydział Artystyczny nie są
uprawnione osoby nale ące do rodzin Organizatora – stowarzyszenia MAMY więcej.
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