
 
 

Warszawa, 06.11.2021 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
Program Akademia Szkolnych Talentów 

 

§1 

Definicje 

 

W dokumencie obowiązują następujące definicje używanych terminów: 

 

1. Program – określa program wsparcia edukacyjnego Akademia Szkolnych Talentów, 

2. Regulamin – określa ten dokument będący opisem zasad uczestnictwa w Programie, 

3. Uczestnik – określa osobę pobierającą edukację w ramach Programu, 

4. Opiekun – określa rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika, 

5. Operator – określa Fundację Nativated będącą realizatorem Programu, 

6. Partnerzy – określa podmioty współpracujące z Operatorem, tj. Autostrada 

Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie i KI ONE S.A. z siedzibą w Warszawie; 

 

§2 

Ogólne warunki uczestnictwa w Programie 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Operatora. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Uczestnikowi pojawienie 

się na zajęciach, Uczestnik  zobowiązuje się do odwołania zajęć w terminie nie 

późniejszym niż na 48 godzin przed planowanym terminem zajęć. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji 

programu bezpośrednio do Partnerów lub Operatora. 

4. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Programie do czasu ukończenia nauki w 

szkole średniej. 

 

§3 

Wykorzystanie wizerunku Uczestnika 

 

1. Uczestnik będzie wspierał działania komunikacyjne Programu dostarczając na prośbę 

Operatora i Partnerów teksty, nagrania, lub zdjęcia dokumentujące udział w 

Programie. 

2. Operator oraz Partnerzy mają prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w 

działaniach komunikacyjnych dotyczących Programu. 



3. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się między innymi publikowanie treści na 

stronie internetowej Akademii Szkolnych Talentów oraz w mediach 

społecznościowych Operatora i Partnerów dotyczących postępów w nauce 

Uczestnika i jego/jej uczestnictwa w programie. 

4. Uczestnik i Opiekun zgadzają się na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w 

działaniach komunikacyjnych Programu. 

 

§4 

Obowiązki Opiekuna 

 

1. Opiekun zobowiązuje się wspierać Operatora w egzekwowaniu realizacji obowiązków 

Uczestnika opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu. 

2. Opiekun zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji 

programu bezpośrednio do Partnerów lub Operatora. 

3. Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Partnerów w przypadku zmiany 

miejsca zatrudnienia w przypadku jeśli nowe miejsce zatrudnienia nie jest zapewniane 

przez Partnerów. 

4. W przypadku zmiany zatrudnienia opisanej powyżej, Opiekun wyraża zgodę na 

wyłączenie Uczestnika z udziału w Programie. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie wystąpienia niedających się usunąć niejasności w interpretacji przepisów 

Regulaminu, Prezes Fundacji Nativated (Operatora) może dokonać wiążącej ich 

wykładni. 

2. Zapisy Regulaminu obowiązują Uczestnika oraz Opiekuna od momentu podpisania 

Regulaminu do czasu zakończenia udziału uczestnika w Programie zgodnie z § 1 ust. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………...      …………………………………………… 

Uczestnik              Opiekun 


