
 

 

 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI – POPULARYZACJA NAUKI 

I PROMOCJA SPORTU 
Biologia i Chemia po akademicku 

DOFINANSOWANIE 
40 000 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

45 000 zł 

 

REGULAMIN KONSULTACJI W RAMACH PROJEKTU BIOLOGIA I CHEMIA PO AKADEMICKU 

Celem niniejszego Regulaminu jest przybliżenie uczestnikom projektu całokształtu spraw związanych 

ze spotkaniami konsultacyjnymi, zwanymi dalej konsultacjami oraz zapewnieniem ich sprawnego 

przebiegu. 

Wszystkich zarejestrowanych w projekcie „Biologia i Chemia po akademicku” uczestników obowiązuje 

przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu w trakcie zajęć oraz stosowanie się do wytycznych 

sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione 

podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ze zm. 

(https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenienr-51-2020). 

1. Konsultacje organizowane są przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w ramach 

projektu „Biologia i Chemia po akademicku”, dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa 

„Społeczna odpowiedzialność nauki- popularyzacja nauki i promocja sportu”.  

2. W  konsultacjach  w ramach projektu „Biologia i Chemia po akademicku” mogą brać udział 

uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, określani jako uczestnicy.  

3. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie 

https://www.umb.edu.pl/biologia-i-chemia-po-akademicku i akceptacja niniejszego 

regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi Załącznik do Regulaminu.  

5. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, 

które nie uczestniczyły wcześniej w konsultacjach w ramach projektu Biologia i Chemia po 

akademicku.  

6. Konsultacje organizowane są w grupach, w których może wziąć udział do 12 uczestników. 

7. Zorganizowanych zostanie 12 spotkań konsultacyjnych po dwa w miesiącu.  W miesiącu 

odbywają się dwa spotkania: jedno z Chemii i jedno z Biologii. 

8. Czas trwania konsultacji to 90 minut. 

9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z góry ustala 6 bloków tematycznych z Biologii i 6 

bloków tematycznych z Chemii. Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden blok tematyczny z 

danym ekspertem UMB. 

10. Termin i miejsce poszczególnych konsultacji podane zostaną na stronie 

https://www.umb.edu.pl/biologia-i-chemia-po-akademicku 

11. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych. Osoby z 

widocznymi objawami wskazującymi na chorobę zakaźną nie będą mogły uczestniczyć w 

spotkaniu. Prowadzący konsultacje w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia mogą 

skontrolować uczestnikom temperaturę termometrem bezdotykowym i odmówić zgody na 

udział w zajęciach.  

12. Czekając na wejście do sali ćwiczeniowej uczestnicy  zachowują odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos za pomocą maseczki. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z 

https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie%1fnr-51-2020
https://www.umb.edu.pl/biologia-i-chemia-po-akademicku
https://www.umb.edu.pl/biologia-i-chemia-po-akademicku
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prawidłowo założoną maseczką, zakrywającą usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje 

przez całe zajęcia. 

13. Uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się sposobowi rozmieszczenia uczestników 

w sali.  

14. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) dbać o porządek, wyposażenie i otoczenie miejsca zajęć,  

b) przestrzegać Regulaminu obowiązującego w salach zajęć,  

c) wykonywać polecenia prowadzących zajęcia,  

d) przestrzegać postanowień  niniejszego Regulaminu. 

15. Robienie zdjęć i filmowanie zajęć przez Uczestnika jest możliwe po uzyskaniu zgody 

Prowadzącego zajęcia.  

16. Rejestrując się na zajęcia uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, 

nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji 

Projektu „Biologia i Chemia po akademicku”. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konsultacji w Ramach Projektu Biologia i Chemia po akademicku 

Temat zajęć: 

Nazwa Zakładu: 

Miejsce: 

Data:  

Godzina: 

Czas trwania: 90 minut.  

Imię * …………………………… 

Nazwisko * …………………………… 

Szkoła, miasto * ………………………. 

Profil klasy* ………………………………. 

Klasa: 

- pierwsza 

- druga 

- trzecia 

- czwarta 

Proszę o poruszenie następujących zagadnień ………… 

Adres e-mail * : 

Telefon *: 

Proponowane zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji    ………………………….. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(dalej zwanego RODO) 
przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. 
Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora, 
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres e-mail: 
iod@umb.edu.pl, 
3) moje dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia „Zajęć 
praktycznych w ramach Projektu Biologia i Chemia po akademicku” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO – tj. dobrowolnie wyrażonej zgody  
4) moje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom administratora oraz 
prowadzącym zajęcia oraz mogą być ujawnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, 
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5) moje dane osobowe przechowywane będą do 31.12.2026 r., 
6) posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia do 
Administratora Danych, 
7) posiadam prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO,  
8) z powyższych praw mogę skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Uczelni, 
9) posiadam 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 
Danych niezgodnie z RODO 
10) podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestniczenia w zajęciach, 
11) na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w 
tym nie będzie wykonywane profilowanie, 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z 
Projektem Biologia i Chemia po akademicku. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, 
filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profilach społecznościowych Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 
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