Regulamin Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci

1. Organizatorem Bródnowskiego Uniwersytet Dzieci jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, który jest instytucją samorządową.
2. Działalność programowa BUD prowadzona jest w Domu Kultury „Świt” przy ul. Wysockiego 11 .
3. Słuchaczem BUD może zostać dziecko w wieku 6-12 lat jeśli opiekun:
a) zgłosi deklarację wstąpienia na Uniwersytet,
b) dokona wpłaty wpisowego.
4. Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustala Zarząd czyli Dyrektor Domu Kultury „Świt”, przy czym
w roku akademickim 2013/2014 opłata semestralna wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) plus 5 zł
koszt indeksu.
5. Odpłatność za jeden wykład wynosi 20zł (słownie: dwadzieścia złotych).
6. O przyjęciu do BUD decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 320 osób.
Po wyczerpaniu się wolnych miejsc dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową.
7. Rok akademicki trwa 9 miesięcy od października do czerwca następnego roku.
8. Wykłady będą się odbywać w układzie dwu semestralnym, dwa razy w miesiącu, w soboty w
godzinach przedpołudniowych.
9. Uniwersytet swoją działalność realizuje poprzez wykłady, nie dłuższe niż 60 min.
10. Tematy wykładów obejmują zagadnienia z dziedzin: fizyki, geografii, biologii, literatury, sztuki,
etnografii, filozofii, paleontologii, matematyki, historii, astronomii.
11. Na wykład należy zgłosić się 20 minut przed rozpoczęciem zajęć do organizatora BUD.
12. Słuchacze są wpuszczani na salę wykładową na podstawie indeksu lub paragonu.
13. Zajęcia mogą być opuszczane przez słuchaczy tylko pod opieką upoważnionej osoby dorosłej.
14. Słuchacz zobowiązany jest do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach.
15. Obecność na wszystkich wykładach w semestrze jest warunkiem do otrzymania dyplomu
zaliczenia semestru.
16. Po uzyskaniu statusu studenta dziecko ma prawo do zniżek na: „Poranki muzyczne”, „Poranki
teatralne”, „Poranki filmowe” oraz inne zajęcia i imprezy, o których słuchacze zostaną poinformowani
w trakcie roku akademickiego.
17. Podczas wykładu nie mogą być spożywane produkty spożywcze (z wyjątkiem stanu wyższej
konieczności).
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

