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1. Ogólne założenia spotkań 

Misją codeclub.org.pl jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej szansy nauki programowania poprzez 

dostarczanie materiałów oraz projektów w ramach wolontariatu, który wspiera prowadzenie 

pozalekcyjnych klubów nauki programowania. Spotkania mają charakter wolontariacki, nie są 

pobierane więc żadne opłaty z tytułu uczestnictwa, a jego prowadzący nie otrzymują żadnego 

wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć. 

2. Organizacja spotkań i program zajęć 

W ramach zajęć dzieci poznają narzędzia informatyczne służące do nauki programowania. W 

trakcie serii jednogodzinnych ćwiczeń dzieci tworzą prostą grę lub gry komputerowe o coraz 

większym poziomie złożoności.  

Podczas zajęć dzieci mają dostęp do materiałów edukacyjnych prowadzących ich przez 

planowane ćwiczenia. Z uwagi na fakt, że drukowane materiały są dość kosztowne i używane 

podczas innych spotkań należy zwrócić je po zakończeniu spotkań w możliwie nienaruszonym 

stanie. Istnieje możliwość dostępu do elektronicznych wersji materiałów po zakończeniu 

spotkania. 

3. Uczestnicy 

Zajęcia są dedykowane dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy. Wymagana jest znajomość obsługi komputera i gruntowna wiedza z 

zakresu matematyki na poziomie klasy II.  

Zajęcia prowadzone są w grupie maksymalnie 20 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń 

Organizatorowi przysługuje prawo odmowy uczestnictwa wybranym osobom.  

4. Popularyzacja spotkań 

Podczas spotkań mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo dzieci uczestniczących w 

zajęciach. Celem takich działań jest wyłącznie popularyzacja idei nauki programowania w ramach 

spotkań codeclub.org.pl.  

Uczestnictwo w spotkaniach oznacza zgodę uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna do 

wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz ich publikowania przez Organizatora. Organizator 

zapewnia, że publikacja materiałów ma wyłącznie charakter promocji i popularyzacji 

wolontariackich spotkań codeclubo.org.pl i nigdy nie zostanie użyta do innych celów.  Organizator 

zapewnia, że zdjęcia / nagrania nigdy nie będą publikowane wraz z danymi osobowymi jego 

uczestników.  

5. Wsparcie 

Z uwagi na wolontariacki charakter spotkań mile widziana jest pomoc rodziców / opiekunów 

podczas zajęć. Szczególnie pożądana jest opieka nad ogólnym bezpieczeństwem dzieci. Wszelkich 

informacji o możliwym zakresie wsparcia udziela prowadzący. 

6. Postanowienia końcowe 

Odpowiedzialność organizatora za dzieci rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć, a kończy tuż 

po ich zakończeniu. Za rzeczy zagubione podczas zajęć lub powstałe szkody podczas szkolenia 

Organizator nie odpowiada. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć wyłącznie 

dzięki uprzejmości szkoły.  


