REGULAMIN MOBILNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

1. Mobilne Centrum Edukacyjne (zwane dalej MCE) jest własnością Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji.
2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (zwana dalej FRSE) jest jedyną w Polsce
instytucją, która koordynuje kilkanaście edukacyjnych programów europejskich. Jest
Narodową Agencją Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Ponadto pełni funkcję
zarządzającą m.in. dla programów: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice
oraz EPALE. Głównym celem MCE jest promocja ww. programów oraz
upowszechnianie rezultatów zrealizowanych projektów.
3. MCE to nowoczesna przestrzeń szkoleniowa, która dostosowuje swoje wyposażenie
do aktualnych potrzeb edukacyjnych, a także umożliwia zarówno nauczanie dzieci,
jak i szkolenie dorosłych.
4. Nadrzędną grupę docelową MCE stanowią osoby, które zawodowo kształcą
i upowszechniają naukę. Głównym celem MCE jest podnoszenie kompetencji
zawodowych tych osób, tak by mogły one w swojej codziennej pracy w jak
najszerszym aspekcie wykorzystywać i rozpowszechniać umiejętności nabyte
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
5. W MCE odbywają się sesje warsztatowe dopasowane do danej grupy odbiorców.
6. W MCE przy ustawieniu teatralnym może przebywać maksymalnie 30 osób,
natomiast przy ustawieniu warsztatowym maksymalnie 16 osób.
7. W MCE obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków
odurzających, jak również przebywania w nim osób będących pod ich wpływem.
8. Wejście do MCE stanowi zgodę na użycie własnego wizerunku w związku z promocją
naczepy szkoleniowo-edukacyjnej, w tym: prezentowaniem, reklamowaniem lub
używaniem każdego filmu, zapisu wideo, audio i zdjęć z sesji warsztatowych oraz
strefy chillout znajdującej się w obrębie Centrum.
9. W zajęciach warsztatowych realizowanych przez MCE mogą brać udział dzieci
powyżej 7. roku życia.
10. Dzieci i młodzież, które biorą udział w sesjach warsztatowych lub przebywają w MCE
nie mogą pozostawać bez opieki pełnoletniego opiekuna, który jednocześnie jest
za nie w pełni odpowiedzialny.

11. Osoby biorące udział w sesjach warsztatowych są zobowiązane do dbałości o sprzęt,
który jest wykorzystywany podczas prowadzonych zajęć.
12. W przypadku zniszczenia sprzętu przez uczestnika sesji warsztatowych FRSE może
zażądać zwrotu kosztów ww. sprzętu.
13. W MCE obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
14. Podczas pobytu w MCE należy stosować się do uwag i zaleceń Obsługi. We wszystkich
sprawach nieobjętych Regulaminem należy zwracać się po wytyczne do Obsługi.

