
Regulamin 

„I Morskiego Festiwalu Nauki” 

 

1. Regulamin określa zasady udziału w wykładach, warsztatach, spotkaniach 

oraz prezentacjach organizowanych w ramach I Morskiego Festiwalu Nauki 

w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, zwanym dalej MFN, który odbędzie się w dniach 

06.12.2021 r. - 07.12.2021 r. w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

2. Organizatorem MFN jest Uniwersytet Morski w Gdyni zwany dalej 

Organizatorem. Głównym celem MFN jest popularyzacja nauki i badań naukowych, 

a także budowanie świadomości społeczeństwa lokalnego, rozbudzenia ciekawości 

nauki i chęci jej poznania oraz integracji i wymiany doświadczeń między 

środowiskiem akademickim a instytucjami zewnętrznymi, takimi jak: przedszkola, 

szkoły podstawowe, licea i technika. 

3. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach MFN są bezpłatne - z tytułu udziału 

w nich nie są od uczestników pobierane żadne opłaty. 

4. Zajęcia realizowane podczas MFN odbywają się na terenie Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni przy ulicy Morskiej 81-87 oraz Alei Jana Pawła II 3. 

5. Zajęcia mogą być realizowane w formie: warsztatów, pokazów, prezentacji, 

wykładów, dyskusji, zajęć laboratoryjnych oraz konkursów.  

6. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. 

7. Rezerwacji miejsc na zajęciach organizowanych w ramach MFN można 

dokonywać od 15 listopada 2021 r. za pomocą systemu teleinformatycznego 

znajdującego się na stronie www.umg.edu.pl   

8. Każdy Uczestnik MFN 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. 

http://www.umg.edu.pl/


9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń Uczestników, 

zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, 

zakłócających porządek i naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania 

w miejscach publicznych oraz naruszających zasady kultury osobistej. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w wydarzeniu 

osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających. 

11. Organizator zapewnia, że podczas trwania MFN na terenie Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni zostanie zapewniona pomoc personelu medycznego.  

12. 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  

13. 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. 

14. Udział w I Morskim Festiwalu Nauki oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu. 

15. 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 MFN oraz w celach marketingowych. 

2) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników MFN jest zgoda 

na ich przetwarzanie wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

http://www.umg.edu.pl/


Uczestnik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 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 MFN. 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. 

7) Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia naukowego, 

będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach 

internetowych należących do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

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

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2021 r. 

 

http://www.umg.edu.pl/

