
Regulamin 

„Zwiadowcy na UMG. Odkryj tajemnice nauki” 

 
1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, pod nazwą 
„Zwiadowcy na UMG. Odkryj tajemnice nauki”. Projekt obejmuje wykłady, warsztaty, 
spotkania oraz prezentacje organizowane w ramach cyklu spotkań w Uniwersytecie 
Morskim w Gdyni [UMG lub Uniwersytet], zwanym dalej ZUM w następujących 
terminach: 
 pierwsze spotkanie 28.01.2022 r. 
 drugie spotkanie 11.02.2022 r. 
 trzecie spotkanie marzec 2022 r. – dokładny termin Organizator poda z 

wyprzedzeniem na stroniewww.umg.edu.pl 
 czwarte spotkanie kwiecień 2022 r. - dokładny termin Organizator poda z 

wyprzedzeniem na stronie www.umg.edu.pl 
2. Organizatorem ZUM jest Uniwersytet Morski w Gdyni - Biblioteka Główna UMG zwany 

dalej Organizatorem. Głównym celem ZUM jest popularyzacja nauki poprzez 
zaprezentowanie młodzieży szkół średnich tematyki badań naukowych prowadzonych w 
ramach czterech wydziałów Uniwersytetu tj. Wydział Nawigacyjnego, Mechanicznego, 
Elektrycznego oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. 

3. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach ZUM są bezpłatne. 
4. Zajęcia 28.01.2022r. realizowane podczas ZUM odbywają się na terenie Uniwersytetu 

przy ul. Morskiej 81-87 oraz na statku szkoleniowo-badawczym Horyzont II 
zacumowanym na terenie Portu Gdynia lub na terenie Uniwersytetu przy Alei Jana Pawła 
II 3. Na teren Portu Uczestnicy zostaną przewiezieni wynajętym przez UMG autokarem, 
po zakończonych zajęciach odwiezieni na teren UMG przy ul. Morskiej 81-87. Zajęcia 
realizowane od lutego do kwietnia odbędą się na terenie Uniwersytetu przy ul. Morskiej 
81-87. 

5. Wstęp na teren Portu, w trakcie zajęć 28.01.2022r. jest możliwy wyłącznie na podstawie 
przepustek, sporządzonych przez Organizatora. W tym celu Uczestnicy są zobowiązani 
przekazać swoje dane osobowe – imię i nazwisko Organizatorowi. 

6. Zajęcia mogą być realizowane w formie: wykładów, warsztatów, pokazów, prezentacji 
oraz zajęć laboratoryjnych. 

7. Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. 
8. Rezerwacji miejsc na zajęciach organizowanych w ramach ZUM można dokonywać 

wysyłając zgłoszenie na adres e-mail podany na stronie www.umg.edu.pl. Zgłoszenia 
dokonuje osoba zainteresowana uczestnictwem, a w zakresie zorganizowanych grup ze 
szkół średnich nauczyciel lub pracownik szkoły średniej odpowiedzialny za udział 
uczniów tej szkoły w ZUM – dalej Opiekun -  podając swoje imię i nazwisko, adres e-
mail, telefon kontaktowy oraz dane szkoły i klasy/klas, które wezmą udział w ZUM. 

9. Wraz ze zgłoszeniem Opiekun :  
a. załącza zgodę w formie dokumentowej np. skanu na przetwarzanie Jego danych 

osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie Jego 
wizerunku zgodnie z  załącznikiem numer 3 do niniejszego regulaminu, 

b. załącza zgodę rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów 
uczestniczących w ZUM w formie dokumentowej np. skanu, na przetwarzanie danych 
osobowych tych uczniów zgodnie z klauzulą informacyjną  oraz zgodę na 
wykorzystanie wizerunku tych uczniów zgodnie z  załącznikiem numer 2 do 
niniejszego regulaminu, 



c. załącza zgodę pełnoletnich uczniów uczestniczących w ZUM formie dokumentowej 
np. skanu,  na przetwarzanie danych osobowych tych uczniów zgodnie z klauzulą 
informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku tych uczniów zgodnie z 
załącznikiem numer 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Uczestnikom zarówno stacjonarnym jak i zgłoszonym grupowo ze szkół do uczestnictwa 
online zostaną przekazane ankiety do anonimowego wypełnienia. Ankieta będzie 
dotyczyć tematyki wykładu oraz formy jego przekazu.  

11. Warunkiem uczestnictwa w ZUM jest przedłożenie zgód, o których mowa w punkcie 9 
lub 10 niniejszego regulaminu.  

12. Każdy uczestnik ZUM zobowiązany jest do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności do przestrzegania przepisów 
BHP, przepisów przeciwpożarowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
stosowania się do poleceń Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń Uczestników, 
zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych, zakłócających 
porządek i naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych 
oraz naruszających zasady kultury osobistej. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w wydarzeniu osobom 
znajdującym się pod wpływem środków odurzających.  

15. Organizator zapewnia, że na terenie Uniwersytetu znajduje się poradnia lekarska. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzeń bez 

podania przyczyny. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie 
www.umg.edu.pl. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą 
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody materialne jakie poniósł Uczestnik takie jak: utratę lub 
uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych należących do niego przedmiotów. 

18. Upominki oraz certyfikaty uczestnictwa otrzymają wyłącznie Uczestnicy biorący udział 
stacjonarnie w zajęciach. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania zapisu audio-video oraz 
fotografowania uczestników ZUM w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć uczestnikom w trakcie 
wydarzenia które stanowić będą jego własność.  

21. Udział w ZUM oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zaś uczestnicy wyrażają 
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora ich wizerunku w celach 
promocyjnych i informacyjnych poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu 
wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach 
internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UMG. W 
związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnicy zrzekają się prawa kontroli i 
każdorazowego zatwierdzania wykorzystania tego wizerunku, w tym prawa 
zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UMG, w których ten 
wizerunek zostanie wykorzystany oraz prawa do każdorazowego wskazywania uczestnika 
jako osoby uwidocznionej na materiałach UMG, a w szczególności wskazywania jego 
imienia i nazwiska. 

22. Administratorem danych osobowych uczestników jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. 
Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: 
iod@umg.edu.pl) 



1) Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. A) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), w 
celu rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami, 
udokumentowania przebiegu ZUM oraz w celach marketingowych, w tym poprzez 
publikację wizerunku na stronach internetowych Uniwersytetu oraz w 
Uniwersyteckim Kurierze Morskim. 

2) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników ZUM jest zgoda na ich 
przetwarzanie wyrażona poprzez akceptację regulaminu. Uczestnik może wycofać 
zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania przed jej wycofaniem. 

3) Odbiorcami danych osobowych uczestnika są wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez 
odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy. 

4) Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – odmowa ich podania 
będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w ZUM. Dane osobowe uczestnika 
zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych, dane te nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu. 

5) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres przechowywania 
dokumentacji finansowo-księgowej przez Uniwersytet Morski w Gdyni. 

6) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza obowiązujące przepisy prawa. 

23. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego 
1) W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-

COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator będący administratorem danych 
osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym.  

2) W wydarzeniu w formie stacjonarnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby bez 
objawów chorobowych (takich jak katar, kaszel, gorączka), nieprzebywające na 
kwarantannie oraz nie mające pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19. 

3) Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń 
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku.  

4) Organizator ma prawo do usunięcia z terenu wydarzenia Uczestników niestosujących 
się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i 
roszczeń względem Organizatora.  

5) W trakcie całego wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm 
sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19. 

6) Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu na teren Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni.  

7) Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres 
udziału w wydarzeniu. 

24. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.umg.edu.pl 

 


