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REGULAMIN KAWA  
- KRÓTKICH ATRAKCYJNYCH WYKŁADÓW ANGAŻUJĄCYCH 

I 

Informacje ogólne 

§1 
  

1. Krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące KAWA to wykłady z zakresu wychowania 

i kształtowania postaw stanowiące ofertę towarzyszącą w ramach ogólnopolskich projektów 

edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD, 
Regulamin Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego dla ośrodka w Warszawie w roku 
szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020) oraz Akademia 
Młodego Ekonomisty (AME, Regulamin Akademii Młodego Ekonomisty dla ośrodka w 
Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020), 
przeznaczone dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników EUD i AME. 

2. Wykłady KAWA współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy”), a ich uczestnicy muszą przestrzegać zasad określonych w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

3. Wykłady KAWA prowadzone są w miejscu realizacji zajęć EUD/AME, na terenie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, w roku szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2019/2020. 

4. Wykłady KAWA odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr to edycja KAWA, na 
którą składa się cykl sześciu wykładów. 

5. Wykłady prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz uznanych ekspertów.  

6. Uczestnictwo w wykładach KAWA jest nieodpłatne.  

II 
Zasady rekrutacji 

§2 
 

1. Rejestracja na wykłady KAWA odbywa się przez internet, w trakcie zgłaszania dziecka na 
zajęcia EUD lub AME, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w §4 i §5 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

2. Terminy zapisów są ruchome. Zapisy na semestr zimowy odbywają się w wyznaczonych dniach 
września, na semestr letni – w wyznaczonych dniach stycznia bądź lutego.  

 

  

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/regulamin_szczegolowy_EUD.pdf
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/regulamin_szczegolowy_EUD.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_szczegolowy_AME.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_szczegolowy_AME.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
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III 
Zasady uczestnictwa 

§3 
 

1. Podstawowe zasady uczestnictwa w wykładach KAWA określa §6 Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

 

§4 
  

1. Organizatorzy KAWA nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na wykłady.  

2. Na wykładach prowadzone są listy obecności. 

3. Rodzic obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia danej edycji KAWA. 

4. Uczestnik wykładów KAWA może złożyć rezygnację z udziału w projekcie zgodnie z zasadami 
opisanymi w §9 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia 
Edukacji Ekonomicznej SGH”  

5. Rezygnacja rodzica/opiekuna prawnego ucznia z uczestnictwa w wykładach KAWA nie jest 
równoznaczna z rezygnacją dziecka z udziału w zajęciach EUD/AME. 

  

IV 
Organizacja spotkań 

§5 
  

1. Zajęcia KAWA realizowane są w budynku głównym SGH, przy Al. Niepodległości 162, 02-554 
Warszawa. Numer sali, w której się odbywają podawany jest stronach internetowych 
www.uniwersytet-dzieciecy.pl i www.gimversity.pl oraz w informacji rozsyłanej mailowo do 
uczestników przed każdymi zajęciami. 

2. Każdy uczestnik KAWA zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz 
harmonogramem spotkań dostępnym na stronach internetowych EUD www.uniwersytet-
dzieciecy.pl i AME www.gimversity.pl oraz śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam wszelkich 
informacji organizacyjnych.  

3. Każdy uczestnik wykładów KAWA zobowiązany jest do przybycia na zajęcia na 15 minut przed 
ich rozpoczęciem.  

4. Przed każdym wykładem rodzic jest zobowiązany do podpisania listy obecności dostępnej 
w punkcie rejestracyjnym.  

5. Organizator zapewnia materiały potrzebne do zajęć.  

6. Wykłady dla rodziców trwają krócej niż zajęcia dla dzieci, co umożliwia opiekunkom swobodne 
odprowadzenie dziecka do sali, a następnie odebranie po zakończeniu zajęć EUD/AME.  

  

  

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
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V 
Postanowienia końcowe 

§15 
  

1. Wszystkie zagadnienia nie ujęte w powyższym dokumencie regulowane są przez zapisy 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji 
Ekonomicznej SGH”, który pełni rolę dokumentu nadrzędnego w przypadku organizacji 
i przebiegu zajęć KAWA w miejscu realizacji zajęć EUD/AME w Warszawie w roku szkolnym 
2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. 

2. Organizator zajęć KAWA zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu KAWA. 

3. Informacja o ewentualnych zmianach publikowane są na stronie podstronie internetowej 
projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” oraz na stronach 
www.uniwersytet-dzieciecy.pl i www.gimversity.pl. 

 

 

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf

