
Regulamin uczestnictwa  
w zajęciach organizowanych w ramach projektu edukacyjnego  

„Akademia Wodnika”  
 

§ 1 

1. Organizatorem projektu edukacyjnego pod nazwą „Akademia Wodnika” 

(„Akademia”) jest spółka działająca pod firmą Sądeckie Wodociągi spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Wincentego 

Pola 22, wpisana pod numer KRS 000109022 do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie Wydział XII Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 

143.762.500 zł, nr NIP: 734-24-24-787 i nr REGON: 490797830 („Spółka”).  

2. Celem Akademii jest zwiększanie wśród Uczestników wiedzy z zakresu 

prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ekologii oraz 

zasad działania wybranych elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

3. Uczestnikami zajęć organizowanych w ramach Akademii („Zajęcia”) mogą być 

uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie 

działania Spółki, tj. z terenu następujących miast i miejscowości: Nowy Sącz, 

Korzenna, Kamionka Wielka, Nawojowa, Stary Sącz. 

 

§ 2 

1. Udział w Zajęciach jest bezpłatny.  

2. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem i 

powrotem z miejsca odbywania Zajęć, z tym że w miarę dostępności Spółka może 

zapewnić nieodpłatnie przejazd własnym środkiem transportu z wybranego przez 

nią miejsca zbiórki do miejsca odbycia danych Zajęć.  

 

§ 3 

1. Termin oraz zakres Zajęć ustala Spółka. 

2. Aktualny opis rodzajów Zajęć dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie 

internetowej www.akademiawodnika.pl. 

 

§ 4 

1. W Zajęciach brać mogą udział wyłącznie zorganizowane grupy Uczestników pod 

opieką Opiekuna.  

2. Zgłoszenia udziału w Zajęciach dokonuje opiekun Uczestników („Opiekun”).  

3. Opiekunem może być nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy Uczestników, albo 

inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły do której uczęszczają 

Uczestnicy. 

4. Zgłoszenia udziału w Zajęciach dokonuje się przez: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: 

http://akademiawodnika.pl/formularz-kontaktowy/, bądź też 

b) przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy katarzyna.budzyn@swns.pl.  

mailto:katarzyna.budzyn@swns.pl


5. Udział danej grupy Uczestników w Zajęciach jest potwierdzany przez Spółkę 

odrębną wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Opiekuna 

podany przezeń w trakcie dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.  

6. W Zajęciach brać mogą udział grupy w skład których wchodzi do 25 Uczestników. 

Spółka może wprowadzić wymogi w zakresie minimalnej ilości uczestników danych 

Zajęć.  

 

§ 5 

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie głównej Spółki lub na terenie jej obiektów, w 

szczególności oczyszczalni.  

2. Zajęcia mogą odbywać się również w innych niż wskazane w ust. 1 miejscach, w 

szczególności wówczas gdy jest to uzasadnione tematyką poruszanych w ramach 

danych Zajęć zagadnień lub koniecznością prezentacji specyficznej infrastruktury 

lub urządzeń.  

3. W trakcie Zajęć prowadzonych na terenie Spółki lub w miejscach znajdujących się 

w jej zarządzie, Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących 

w danym miejscu regulaminów i instrukcji, jak również do poleceń wydawanych 

przez przedstawicieli Spółki.  

 
§ 6 

1. Czas trwania danych Zajęć określony jest przez Spółkę   
2. Uczestnicy winni stawić się w miejscu odbycia danych Zajęć na co najmniej 15 

minut przed ustalonym przez Spółkę terminem ich rozpoczęcia.  
 

§ 7 

1. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia, by wraz ze zgłaszaną grupą 

Uczestników w trakcie Zajęć obecna była ilość osób nadzorujących Uczestników 

dostosowana do wymogów wynikających w tym zakresie z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

2. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników przez 

cały czas trwania Zajęć, jak również do zapewnienia zgodności ich zachowania z 

zasadami o których mowa w § 5 ust. 3.  

3. W szczególności Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia by Uczestnicy: 

a) zachowywali się na terenie Spółki w sposób kulturalny; 

b) nie zakłócali możliwości normalnego funkcjonowania Spółki, w tym m.in. 

możliwości normalnego wykonywania czynności służbowych przez 

pracowników Spółki;  

c) nie niszczyli, nie uszkadzali ani nie zanieczyszczali mienia znajdującego się na 

terenie Spółki  

 
§ 8 

Przed dokonaniem zgłoszenia udziału w Zajęciach Opiekun zobowiązany jest do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania jego treści, jak również do 
zapoznania z nim opiekunów prawnych Uczestników danych Zajęć oraz uzyskania od 
nich akceptacji treści niniejszego regulaminu.  



 

§ 9 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2016r. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz uzupełnień treści 

niniejszego regulaminu.  

 


