Regulamin zajęć Wirtualne Wycieczki
I
Zasady ogólne
● Firma Wirtualne Wycieczki organizuje różnorodne zajęcia oparte na technologii Wirtualnej
Rzeczywistości. W czasie zajęć, dzieci mają okazję oglądać omawiane miejsca tak jakby
faktycznie się w nich znalazły.
● Treści zajęć organizowanych przez Wirtualne Wycieczki są dopasowane do programu
nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.
● Wyrażenie zgody na udział w zajęciach Wirtualnych Wycieczek, oznacza zapoznanie się z
treścią regulaminu - w szczególności z punktem IV dot. przeciwskazań zdrowotnych, oraz
zaakceptowanie ich warunków.
II 
Plan zajęć
● Wstęp - posadzenie dzieci wokół przewodnika, wprowadzenie do omawianego tematu
poprzez pokazanie na tablecie mapy - gdzie jesteśmy, dokąd się udamy.
● Dialog czy dzieci wiedzą już coś na temat danego miejsca.
● Rozdanie okularów do wirtualnej rzeczywistości, upewnienie się czy dzieci siedzą, opisanie
jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu.
● Przedstawianie slajdów, rozdzielane przerwami w których przewodnik zachęca dzieci do
zadawania pytań odnośnie tego co zobaczyły.
● Podsumowanie zajęć poprzez omówienie kluczowych informacji.
IIIZajęcia prowadzone są zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi producenta Google Cardboard czyli
dbamy, by dzieci nie korzystały z gogli przez wydłużony okres czasu bez przerwy. W tym celu zajęcia
układane są tak, aby używanie gogli nie trwało dłużej niż dwie minuty bez przerwy. W czasie zajęć
odbywa się około 5 takich dwuminutowych sesji. Pomiędzy sesjami omawiane jest to, co dzieci
zaobserwowały.
IV 
Przeciwwskazania zdrowotne
● Dzieci u których odnotowano objawy epilepsji: drgawki, utraty świadomości
występujące przy oglądaniu telewizji lub jasnych rozbłyskach - nie mogą korzystać z
urządzeń do wirtualnej rzeczywistości.
● Urządzenia do wirtualnej rzeczywistości nie mogą być używane przez dzieci z
rozrusznikami serca.
● Dzieci z problemami psychiatrycznymi lub poważnymi wadami wzroku, powinny przed
przystąpieniem do zajęć skonsultować się z lekarzem.
V
Zajęcia mają charakter:
● Turystyczny
● Geograficzno - historyczno - kulturoznawczy
● Zajęcia mogą mieć za zadanie zapoznać dzieci z wybranym zawodem przez pokazanie jak
faktycznie wygląda życie codzienne wybranego specjalisty.
VI 
Opłaty
● Zajęcia odbywają się cyklicznie, w cenie 15zł/mc. od dziecka za jedne zajęcia w miesiącu,
oraz 20zł/mc. od dziecka za dwa zajęcia w miesiącu.
● W przypadku większej ilości zajęć, lub grup mniejszych niż 25 dzieci, oferta dobierana jest
indywidualnie.
● Opłaty pobierane są na zasadzie abonamentu. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z
zapłaty.
● Pierwsze zajęcia odbywają się nieodpłatnie.

