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§ 1. Organizator wydarzenia 

1. Festiwal Matematyki jest przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się corocznie, 

w ostatnim tygodniu września. W roku 2019 Festiwal Matematyki poświęcony jest 

Funkcjom 

2. Wydarzenie Festiwal Matematyki, zwane dalej Festiwalem organizowane jest 

przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (dalej Organizator) wraz z partnerami. 

3. Festiwal Matematyki w 2019 roku odbędzie się w terminie: 26 września 2019 r. 

w godzinach 09.00 – 15.00. 

 

 

§ 2. Zasady ogólne 

1. Celem postawionym sobie przez Organizatorów jest popularyzacja matematyki oraz 

zachęcenie uczniów szkół różnych szczebli województwa wielkopolskiego do głębszego 

zainteresowania się matematyką i rozwijania swoich umiejętności matematycznych. 

Dodatkowym elementem jest również zaktywizowanie większej liczby nauczycieli 

matematyki tego regionu do działań w tym kierunku poprzez udział ich w 

przygotowanych wydarzeniach w ramach Festiwalu. 

2. Każda osoba znajdująca się w czasie trwania Festiwalu w budynku Organizatora 

w związku z odbywającym się Festiwalem, dalej zwana będzie Uczestnikiem. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników. Każdy Uczestnik zobowiązany 

jest do przestrzegania i stosowania się do postanowień Regulaminu. 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom poprzez określenie 

zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Festiwalu 

1. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu jest dla wszystkich 

Uczestników bezpłatny. 

2. Uczestnicy mogą wziąć udział w Festiwalu zarówno jako osoby indywidualne, jak 

i zorganizowane grupy. 

3. Udział w poszczególnych wydarzeniach podczas Festiwalu ograniczają: wyznaczony 

przez Organizatorów wydarzenia limit miejsc i kategoria wiekowa. 

4. Grupy zorganizowane zgłaszane są przez nauczyciela/opiekuna grupy. 

5. Jeden opiekun/nauczyciel przypisany jest do jednej grupy, a jedna grupa w czasie trwania 

wydarzenia ma tego samego opiekuna. 

6. Rejestracja na poszczególne wydarzenia w ramach Festiwalu odbywa się poprzez stronę 

internetową https://emi.wmi.amu.edu.pl. Formularz rejestracyjny zostanie 

uruchomiony nie później niż 10 września 2019 roku. 

7. Rejestracja nie jest równoważna z zakwalifikowaniem się do udziału w wybranym 

wydarzeniu. Uczestnicy - osoby indywidualne oraz grupy, zakwalifikowane do udziału 



w poszczególnych wydarzeniach informację o akceptacji ich udziału otrzymają nie 

później niż do 20 września 2019 roku na adresy mailowe podane podczas rejestracji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w danym wydarzeniu Festiwalu Uczestnik 

zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora drogą mailową na adres: 

festmat@wmi.amu.edu.pl 

 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestników 

1. Uczestnikiem może być każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

2. Osoby niepełnoletnie będące Uczestnikami mogą brać udział w Festiwalu tylko pod 

opieką osób dorosłych. 

1. Uczestnik podczas Festiwalu powinien zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego 

wychowania i współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów 

i niniejszego Regulaminu. 

2. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących 

naruszyć prawa osób trzecich lub Organizatora. 

 

§ 5. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność organizatora i uczestników 

1. Nauczyciele/opiekunowie Uczestników będących osobami niepełnoletnimi biorą na 

siebie pełną odpowiedzialność za Uczestników pozostających pod ich opieką, w 

szczególności za ich bezpieczeństwo w czasie podróży na Festiwal, w trakcie trwania 

Festiwalu oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu Festiwalu. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatorów, wykładowców 

i wolontariuszy. 

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez Uczestników powstałe w wyniku 

wyłącznych działań lub zaniechań Uczestników lub podmiotów trzecich, na których 

działanie Organizator nie ma wpływu. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników w trakcie trwania Festiwalu. 

5. Organizator zapewnia nieodpłatną pomoc medyczną w czasie trwania Festiwalu. 

 

§ 6. RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 

4 maja 2016 r.) informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 

iod@amu.edu.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją 

Festiwalu. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 

119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony 

praw Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie 

dłużej niż do czasu przedawnienia takich roszczeń. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych 

osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. 

10. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Festiwalu oznacza: 

a. akceptację niniejszego Regulaminu 

b. w przypadku rejestracji na wydarzenia odbywające się w trakcie Festiwalu, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych 

w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w przypadku, w którym 

Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia zgodę wyrażoną przez jego opiekunów 

prawnych, 

c. udzielenie zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz 

na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu 

w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez 

Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatora z tego tytułu, przy czym osoby rejestrujące udział w festiwalu 

innych osób przed ich rejestracją zobowiązane są uzyskać zgodę każdej z tych 

osób na wskazane wyżej działania Organizatora, a w przypadku, w którym osoby 

te są niepełnoletnie zgodę wyrażoną przez ich opiekunów prawnych, rejestracja 

udziału w Festiwalu jest jednoznaczna z oświadczeniem o uzyskaniu takiej 

zgody przez osobę rejestrującą. 

2. Zgody, o których mowa w ust. 1 pkt b osoby rejestrujące zobowiązane są dostarczyć 

najpóźniej w dniu uczestnictwa w Festiwalu. Wzór zgody dostępny jest na stronie 

internetowej https://emi.wmi.amu.edu.pl 



3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu i programie 

Festiwalu pod względem merytorycznym i czasowym w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowią między innymi: warunki atmosferyczne, 

awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki działania siły wyższej. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku 

z odwołaniem Festiwalu, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przebiegu 

Festiwalu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie 

internetowej https://emi.wmi.amu.edu.pl 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2019 r. 


