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Regulations of the "2nd International Sightseeing Day" tourist event  

 

October 15, 2022 

 

I. Organization goal: 

The main goals of the "2nd International Sightseeing Day" tourist event are: 

- organization of a tourist event for the entire academic community of MUB, 

- integration of foreign students and foreign staff with the academic community of the Medical 

University of Bialystok, 

- shaping attitudes of openness and tolerance, 

- reducing intercultural barriers, 

- building relationships in the academic community of the Medical University of Bialystok 

through joint sightseeing and using tourist attractions, 

- contributing to the improvement of the image of the Medical University of Bialystok as an 

institution open to international cooperation, caring for the comfort of foreigners studying 

and working at the Medical University of Bialystok. 

 

II.  The Organizer: 

The organizer of the "2nd International Sightseeing Day" tourist event is the Medical University 

of Bialystok, and the organizing entity is Be Alive Zuzanna Załoga based in Warsaw 

 

III.  Form:  

The "2nd International Sightseeing Day" tourist event is organizing a trip for members of the 

UMB academic community, i.e. PhD students, employees, graduates. Participation in the event 

is free of charge. To participate in the event, knowledge of English is required, as the event will 

be conducted in this language.  

 

IV.   Participants: 

The "2nd International Sightseeing Day" tourist event is intended for members of the MUB 

academic community: students from Poland, foreign students, academic teachers , doctoral 

students, administrative staff, graduates of MUB. 

 

V.    Place and date: 

Place: Białystok, Supraśl, 

Deadline: Saturday, October 15, 2022 
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VI.   Applying: 

Applications for participation in the "2nd International Sightseeing Day" tourist event will be 

made by completing the online registration form at: https://tiny.pl/w7w95 by October 13, 2022. 

Each participant will receive an e-mail confirming participation in the event. We reserve the 

right to close the recruitment process early if the number of all applications exceeds 90 people. 

 

VII.  Program: 

October 15, 2022 between 9:40 - 18:00 

 

9:40 - gathering of participants in the bus bay next to the Palace from ul. Legionowa, checking 

the attendance list 

10:00 - 11:30 - sightseeing of Białystok with a guide in English 

11:30 - 12:30 - bus transfer to Supraśl, regional refreshments 

12:30 - 14:30 - visiting Supraśl with English-speaking guides 

14:30 - 15:30 - lunch - Restaurant of the 5 Dębów Hotel in Supraśl.  

15:30 - 17:00 - integration games and activities 

17:00 - return to Białystok, end of the event 

 

VIII.  Participation: 

 

Each participant of the trip will receive a badge with their name, which he is obliged to put in 

a visible place. 

Each participant is obliged to adapt to the instructions given by the organizers and the guide. 

 

 

IX. Final Provisions: 

 

 

- the "2nd International Sightseeing Day" tourist event will take place regardless of the weather 

conditions, 

- the organizers are not responsible for items left unattended, 

- The organizer, the Medical University of Bialystok, reserves the right to use all photos, film 

materials, interviews and sound recordings of the event participants worldwide, free of 

charge, 

- submitting the registration form to participate in the event is tantamount to accepting these 

regulations, 

- by participating in the event, the participant accepts the regulations of the event and that his 

image can be used free of charge, unlimited in time and territory for the promotion of events 

prepared by the organizer, 

- all participants are bound by these regulations, 

- participants undertake to accept the following statements: 

 

 

 

 

 

https://tiny.pl/w7w95
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I declare, that: 

 

• I am 18 years old,   

• I have read the regulations of the tourist event and accept its provisions. 

 

I acknowledge that:  

• the administrator of my personal data is the Medical University of Bialystok, with 

its seat at ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, represented by the Rector, 

• contact to the Data Protection Officer at the Medical University of Bialystok, e-mail 

address: iod@umb.edu.pl,  

• my personal data will be processed in order to carry out the "2nd International 

Sightseeing Day" tourist event pursuant to art. (6) (1) a general regulation on the 

protection of personal data of April 27, 2016, 

• I have the right to access my data, the right to rectify it, the right to 

 data portability, 

• I have the right to withdraw my consent at any time. The consent may be withdrawn, 

e.g. by sending an e-mail to the following address: welcome@umb.edu.pl, 

• I have the right to delete data, the right to limit processing when it is justified that 

the circumstances indicated in art. 17 and 18 of the general regulation on the 

protection of personal data of April 27, 2016, 

• my personal data will be stored until October 15, 2023, 

• I have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data 

Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, when it is justified that my personal 

data is processed by the administrator contrary to the general regulation on the 

protection of personal data of April 27, 2016, 

• on the basis of the personal data provided, no automated decisions will be made, 

including profiling.  

• providing data is voluntary but necessary to participate in the event "2nd 

International Sightseeing Day".  
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Regulamin imprezy turystycznej „2nd International Sightseeing Day”  

 

15 października 2022 r. 

 

II. Cel organizacji: 

Głównymi celami imprezy turystycznej „2nd International Sightseeing Day” są: 

organizacja imprezy turystycznej dla całej społeczności akademickiej UMB, 

integracja studentów zagranicznych i kadry zagranicznej ze społecznością akademicką 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, 

zmniejszenie barier międzykulturowych, 

budowanie relacji w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

poprzez wspólne zwiedzanie i korzystanie z atrakcji turystycznych, 

przyczynienie się do poprawy wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako 

instytucji otwartej na współpracę międzynarodową, dbającego o komfort cudzoziemców 

studiujących i pracujących na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

 

II.  Organizator: 

Organizatorem imprezy turystycznej „2nd International Sightseeing Day” jest Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, a podmiotem realizującym jest Firma Be Alive Zuzanna Załoga z 

siedzibą w Warszawie 

 

III.  Forma:  

Impreza turystyczna „2nd International Sightseeing Day” polega na organizacji wycieczki dla 

członków społeczności akademickiej UMB, tj. studentów doktorantów, pracowników, 

absolwentów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Do wzięcia udziału w wydarzeniu 

wymagana jest znajomość języka angielskiego, gdyż w tym języku wydarzenie będzie 

prowadzone.  

 

IV.   Uczestnicy: 

Impreza turystyczna „2nd International Sightseeing Day”  przeznaczona jest dla członków 

społeczności akademickiej UMB: studentów z Polski, studentów zagranicznych, nauczycieli 

akademickich, doktorantów, pracowników administracyjnych, absolwentów UMB. 

 

V.    Miejsce i termin: 

Miejsce: Białystok, Supraśl, 

Termin: 15 października 2022 r., sobota 
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VI.   Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do udziału w imprezie turystycznej „2nd International Sightseeing Day” odbywać 

się będą poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online pod adresem: 

https://tiny.pl/w7w95 do dnia 13 października 2022. Każdy uczestnik dostanie e-maila 

potwierdzającego uczestnictwo w wydarzeniu. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego 

zamknięcia procesu rekrutacji jeśli liczba wszystkich zgłoszeń przekroczy 90 osób. 

 

VII.  Program: 

15 października 2022 r. w godz. 9:40 - 18:00 

 

9:40 - zbiórka uczestników w zatoczce autobusowej przy Pałacu od ul. Legionowej, 

sprawdzanie listy obecności 

10:00 - 11:30 - zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem w języku angielskim 

11:30 - 12:30 - przejazd autokarem do Supraśla, poczęstunek regionalny 

12:30 - 14:30 - zwiedzanie Supraśla z przewodnikami w języku angielskim 

14:30 - 15:30 - obiad – Restauracja Hotelu 5 Dębów w Supraślu.  

15:30 - 17:00 - gry i zabawy integracyjne 

17:00 - powrót do Białegostoku, zakończenie imprezy 

 

VIII.  Udział: 

 

Każdy uczestnik wycieczki otrzyma plakietkę ze swoim imieniem, którą zobowiązany jest 

umieścić w widocznym miejscu. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostosowywania się do dyspozycji wydawanych przez 

organizatorów i przewodnika. 

 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

 

impreza turystyczna „2nd International Sightseeing Day” odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne, 

organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, 

organizator, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia, 

wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu, 

biorąc udział w wydarzeniu uczestnik akceptuje regulamin wydarzenia oraz że jego wizerunek 

może być wykorzystywany nieodpłatnie, nieograniczenie czasowo i terytorialnie na rzecz 

promocji wydarzeń przygotowywanych przez organizatora, 

wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin, 

uczestnicy zobowiązują się do akceptacji następujących oświadczeń: 
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Oświadczam, że: 

 

ukończyłem 18 lat,   

zapoznałem się z regulaminem imprezy turystycznej i akceptuję jego postanowienia. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

• administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku, z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez 

Rektora, 

• kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,  

• moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy 

turystycznej „2nd International Sightseeing Day” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do  

przenoszenia danych, 

• posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać 

np. wysyłając e-maila na adres: welcome@umb.edu.pl, 

• posiadam prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy 

uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 i 18 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• moje dane osobowe przechowywane będą do 15 października 2023 r., 

• mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 

• na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie.  

• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w imprezie turystycznej 

„2nd International Sightseeing Day”.  

 


