Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Słowniczek
Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady oraz zakres korzystania z Platformy
szkoleniowej.
Platforma szkoleniowa – strona internetowa www.youngster.edu.pl oraz powiązany z nią
system teleinformatyczny, które służą do prowadzenia edukacji na odległość.
Fundusz – Fundacja ‘Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej’, z siedzibą w Warszawie, ul.
Miedziana 3a, 00-814 Warszawa
Użytkownik – uczeń lub nauczyciel korzystający z Platformy szkoleniowej.
Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień, w ramach Platformy szkoleniowej,
przypisanych konkretnemu użytkownikowi.
Login – unikalna nazwa Konta użytkownika.
Administrator – pracownik Funduszu lub osoba uprawniona przez Fundusz do dokonywania
modyfikacji kont użytkowników
Szkoleniowiec – pracownik Funduszu lub osoba uprawniona przez Fundusz do dokonywania
modyfikacji treści dydaktycznych na platformie oraz tworzenie treści dydaktycznych dla
użytkowników.

Postanowienia ogólne

Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania
oferowanych usług.

Sposób rejestracji
Usługi świadczone przez Fundusz w ramach Platformy szkoleniowej są udostępniane poprzez
Internet. Zgodnie z tym, aby z nich korzystać należy posiadać dostęp do komputera
podłączonego do sieci Internet.
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Platformy szkoleniowej, powinien zapoznać się
z instrukcją obsługi Platformy szkoleniowej - ‘Instrukcja obsługi dla Nauczycieli’ lub
‘Instrukcja obsługi dla Uczniów’.
Użytkownik rozpoczyna pracę na ekranie logowania na Platformie szkoleniowej. W celu
zalogowania na platformę należy w pole Login wpisać login użytkownika, a następnie w pole
Hasło wpisać hasło użytkownika. Po zalogowaniu się użytkownik jest kierowany do głównej
strony Platformy szkoleniowej.

Konto uczeń
Platforma szkoleniowa umożliwia każdemu uczniowi korzystanie z następujących funkcji:
- Lekcje
- Forum
- Sonda
- Poczta elektroniczna
Lekcje; Uczeń ma dostęp do testów sprawdzających stan jego wiedzy i umiejętności.
Forum; Umożliwia przeprowadzenie dyskusji pomiędzy użytkownikami.
Sonda; Funkcja dostępna w ramach Forum, która pozwala przeprowadzenie sondażu pośród
użytkowników platformy.
Poczta elektroniczna; Funkcja umożliwiająca wysyłanie oraz otrzymywanie w granicach
Platformy szkoleniowej wiadomości email.

Uczeń ma dostęp do swoich danych prywatnych, które może uzupełnić o krótki opis własny i
zdjęcie. Ponadto uczeń ma dostęp do swoich statystyk wyników rozwiązanych testów i
statystyk logowania na Platformę.

Konto Nauczyciel
Platforma szkoleniowa umożliwia każdemu nauczycielowi korzystanie z następujących
funkcji:
- Lekcje
- Forum
- Sonda
- Poczta elektroniczna
- Statystyki wyników
Lekcje; Nauczyciel prowadzący ma dostęp do materiałów do testów dostępnych dla jego
grupy: treść i wyniki uczniów. Ponadto Nauczyciel ma dostęp do materiałów do samodzielnej
nauki, zawierających przykładowe testy z języka angielskiego.
Forum; Umożliwia przeprowadzenie dyskusji pomiędzy użytkownikami.
Sonda; Funkcja dostępna w ramach Forum, która pozwala przeprowadzenie sondażu pośród
użytkowników platformy.
Poczta elektroniczna; Funkcja umożliwiająca wysyłanie oraz otrzymywanie w granicach
Platformy szkoleniowej wiadomości email.
Statystyki wyników; Funkcja umożliwiająca generowanie raportów i zestawień wyników
osiąganych przez uczniów należących do grupy prowadzonej przez nauczyciela.

Nauczyciel prowadzący ma dostęp do swoich danych prywatnych, które może uzupełnić o
krótki opis własny i zdjęcie; danych statystycznych dotyczących testów napisanych przez
uczniów, należących do jego grupy, oraz ich statystyk logowania na platformę.

Treści bezprawne
Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania Użytkownika.

nie

W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, a w szczególności działań bezprawnych lub
innych godzących w dobre obyczaje, Fundusz może zablokować konto uczestnika lub usunąć
konto uczestnika na Platformie szkoleniowej.
W przypadku usunięcia konta użytkownika Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody
związane z niemożnością użytkowania Platformy.

Konto użytkownika
Konto użytkownika (uczeń, nauczyciel) zostaje utworzone przez Administratora w przypadku
zgłoszenia ucznia, za zgodą rodziców, lub nauczyciela do Programu Youngster.
Konto użytkownika powstaje na okres udziału Użytkownika w Programie Youngster.
Użytkownik nie może samodzielnie usunąć własnego konta oraz konta innego użytkownika.
Konto użytkownika może zostać usunięte jedynie przez Administratora.
Administrator może usunąć Konto użytkownika w warunkach określonych przez niniejszy
Regulamin.
Administrator usuwa Konto użytkownika po zakończeniu edycji Programu Youngster, w
której brał udział Użytkownik.
W przypadku Nauczyciela kontynuującego udział w kolejnej edycji Programu Youngster jego
konta nie usuwa się, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
Administrator usunie Konto użytkownika również w przypadku złożeniu wniosku przez
Użytkownika o usunięcie jego Konta.
Usunięcie Konta użytkownika na wniosek Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Programie Youngster.

Reklamacje
Użytkownik może wyrażać opinie, zadawać pytania lub zgłaszać skargi związane z
funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej. Wszelkie wnioski należy kierować na adres email:
youngster@efrwp.com.pl.

Postanowienia końcowe
Fundusz prowadzi Platformę szkoleniową w ramach swojej działalności statutowej, a w
szczególności w celu podniesienia znajomości języka angielskiego wśród młodzieży z terenów
wiejskich.
Fundusz zobowiązuje się do prowadzenia Platformy szkoleniowej z należytą starannością.
Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Platformy
szkoleniowej z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania
oferowanych usług lub usunięcia Konta użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie do utworów stanowiących część Platformy szkoleniowej w całości i
we fragmentach, w szczególności do materiałów dydaktycznych, elementów tekstowych,
graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i
obsługujących Platformę szkoleniowa, są zastrzeżone na rzecz Funduszu oraz Wydawnictwa
Macmillan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 93 lok. 1, p. XI, 02-777
Warszawa.
Fundusz zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2012 r.

