
REGULAMIN KURSU NAUKOWEGO PT. 
“CAN YOU CODE THE GAME TONIGHT” 

GLIWICE 2021 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 

 
1. Kurs naukowy pt. “Can you code the game tonight”, zwany dalej „Wydarzeniem”, jest 

organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, zwane dalej „Organizatorem”.  
2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-18.07.2021 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
3. Niniejszy Regulamin określa m. in.:  

a) zasady i warunki udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika, 
b) prawa i obowiązki Uczestnika. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu oznajmia, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

 

 
1. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie studenci studiów I i II stopnia uczelni 

technicznych. 
2. Zgłoszenie uczestnika na Wydarzenie odbywa się poprzez złożenie aplikacji na stronie 

Organizatora. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest posiadanie przez uczestnika ważnej legitymacji 

studenckiej lub indeksu. 
4. Uczestnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

(NNW). 
5. Termin nadsyłania aplikacji mija 06.06.2021 roku o godz. 23:59*. 

*Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu.   
6. Wstępna weryfikacja aplikacji prowadzona będzie przez Organizatora. 
7. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego utworzona zostanie lista podstawowa zawierająca 

wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu.  
8. W przypadku większej ilości zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa zawierająca wykaz 

osób spełniających kryteria uczestnictwa, nieprzyjętych do udziału w Wydarzeniu ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc.  

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu osób z listy podstawowej,                                            
do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną kolejno osoby znajdujące się na liście 
rezerwowej. 

10. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz osoby zakwalifikowane na listę 
rezerwową zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji w przeciągu tygodnia od daty 
zakończenia nadsyłania zgłoszeń. 

11. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Wydarzeniu zobowiązane są do potwierdzenia 
udziału drogą mailową oraz złożenia opłaty wpisowej wynoszącej 150 zł w ciągu 5 dni                     
od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, w przeciwnym razie zostaną usunięte z listy 
uczestników. 

12. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora. Opłata nie podlega zwrotowi.  
 
 



Rachunek bankowy Organizatora: 

 
07 1020 1013 0000 0502 0438 0630 
Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice 
ul. Pszczyńska 85/13 
44-100 Gliwice 
Tytuł przelewu: Summer Course 2021 - Imię i Nazwisko Uczestnika 

 

 
13. Szczegółowe informacje na temat zakresu kursu, planu zajęć oraz niezbędnych dokumentów 

osoby zakwalifikowane otrzymają drogą mailową. 
14. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału w zajęciach odbywających się w ramach 

Wydarzenia są dostarczane przez Organizatora. 
15. Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie dla Uczestników podczas trwania 

Wydarzenia. 
16. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 2-osobowych. 
17. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora osoby.  
18. Po zakończonym Wydarzeniu Uczestnicy otrzymują oświadczenie o przebytym Kursie. 

 

§ 3.Prawa i obowiązki uczestnika 

 

 
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek:  

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu, 
b) przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć,  
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny dla poszczególnych zajęć,  
d) wykonywania poleceń prowadzących zajęcia,  
e) wzięcia udziału w egzaminie na zakończenie Kursu. 

2. Uczestnicy Wydarzenia powinni zachowywać się w trakcie zajęć w sposób zgodny z ogólnie 
przyjętymi normami, z poszanowaniem kultury i obowiązujących standardów. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych zasad i regulaminów miejsca 
zakwaterowania oraz miejsca odbywania się zajęć. 

4. Uczestnik, w ramach Wydarzenia, ma prawo do korzystania z wyposażenia pracowni                      
oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.  

5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu 
Organizatora kursu.  

6. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek,                            
w którym prowadzony jest Kurs.  

7. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się 
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego zajęcia.  

8. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie 
zgłosić Organizatorowi.  

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa,                                    
a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie           
oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) 

 
 
 
 



§ 4.Przetwarzanie danych osobowych 

 

 
1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatorów dla celów organizacji 

Wydarzenia, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. W powyższym zakresie 
Organizatorzy występują w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika. 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice z siedzibą   
w Gliwicach, przy ulicy Pszczyńskiej 85/13, e-mail: info@bestgliwice.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów przez okres 
niezbędny      do organizacji Wydarzenia, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji 
podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia 
ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Wydarzeniem. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

6. Zakres przetwarzania obejmuje następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, placówka 
uczelniana, wydział i kierunek studiów oraz numer legitymacji studenckiej.  

7. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora bądź na jego 
zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć               
i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online 
oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych    
do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe 
ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas 
uczestnictwa w Wydarzeniu. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są 
nieprawidłowe     lub uzupełnienia niekompletnych danych,  
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne 
do czasu wycofania zgody, a wycofanie zgody powoduje brak możliwości dalszego 
udziału w Wydarzeniu,  
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych                          
w przepisach prawa,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie 
usprawiedliwionego interesu administratora danych,  
e) przeniesienia danych do innego administratora danych,  
f) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

 

§ 5. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego 

 

 
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej 

najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa 
na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem,          



o którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej                         
lub udostępniony w wersji fizycznej w pierwszym dniu Wydarzenia. W zależności od formy 
przekazania przez Organizatora Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest 
zobowiązany wypełnić i przesłać Organizatorowi wypełniony formularz w wersji elektronicznej 
albo wypełnić i przekazać Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz. Niezłożenie 
oświadczenia stanowi bezwzględną podstawę do odmowy udziału w Wydarzeniu. 

2. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, 
Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator Wydarzenia będący administratorem danych 
osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

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

4. Podczas Wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych                
i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, 
służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak:  maseczki, 
rękawiczki. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2. Wszelkie przypadki, które nie są bezpośrednio określone w Regulaminie podlegają decyzji 

Organizatora. 
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 

upoważnia Organizatora do wykluczenia danej osoby z udziału w Wydarzeniu.                        
W  tym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej. 

4. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony uczestnikom do wglądu w czasie imprezy,                         
a także na stronie internetowej. 

 


