
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie edukacyjnym  
dla uczniów szkół średnich organizowanym przez  

Gdański Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2022/2023 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do programu edukacyjnego dla 

uczniów szkół średnich organizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny w roku 
akademickim 2022/2023 (zwanego dalej „programem”). 

2. Cele główne programu to: 
a. promocja i popularyzacja badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu realizowanych przez pracowników GUMed (w skali krajowej  
i międzynarodowej); 

b. ukazanie praktycznego wpływu wiedzy naukowej – zarówno na rozwój medycyny, 
jak i szeroko rozumianą jakość życia społeczeństwa – na przykładzie projektów 
badawczych realizowanych przez pracowników GUMed; 

c. promocja kariery akademickiej jako ciekawej i atrakcyjnej ścieżki rozwoju 
zawodowego dla młodych ludzi.  

3. Regulamin odnosi się do cyklu spotkań dla uczniów szkół średnich. 
4. Koordynatorką programu jest dr Agnieszka Anielska, pracowniczka Biura ds. Programu 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, która jest jednocześnie osobą do kontaktu 
w sprawach opisanych w niniejszym regulaminie (agnieszka.anielska@gumed.edu.pl)  

5. Nad poziomem merytorycznym wszystkich zaplanowanych w ramach programu działań 
czuwa Rada Naukowa w składzie: prof. Tomasz Bączek (Wydział Farmaceutyczny 
GUMed), prof. Miłosz Jaguszewski (Wydział Lekarski GUMed), prof. Anna Żaczek (Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed). 

6. Członkowie Rady Naukowej są odpowiedzialni za: 
a) zapewnienie wysokiego  poziomu merytorycznego wszelkich działań podejmowanych 

w ramach programu, 
b) przeprowadzenie selekcji kandydatów i zakwalifikowanie uczestników do udziału  

w programie.  
 

§ 2 
Kwalifikacja uczestników  

1. W programie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, zakwalifikowani na podstawie 
oceny zgłoszeń nadesłanych na formularzu zgłoszeniowym. Ocenie zostanie poddane 
uzasadnienie chęci udziału uczestnictwa w projekcie oraz wykaz dotychczasowych 
osiągnięć i aktywności kandytata/kandydatki. 

2. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona przez Radę Naukową, o której mowa  
w § 1 ust. 5 Regulaminu, w oparciu o nadesłane formularze zgłoszeniowe (według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1).  

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich warunkiem udziału w programie będzie 
dostarczenie przed jego rozpoczęciem oświadczenia przedstawiciela ustawowego  
o wyrażeniu zgody na udział w programie w treści formularza zgłoszeniowego 
ucznia/uczennicy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 

4. W programie może wziąć udział łącznie 30 uczniów/uczennic (15 osób w semestrze 
zimowym i 15 osób w semestrze letnim), przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany tej liczby. 

  
§ 3 

Zakres wsparcia  
1. Ramowy harmonogram i planowany zakres tematyczny spotkań zamieszczony jest na 

stronie internetowej www.naukatoludzie.gumed.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” -> „dla 
kandydatów” oraz na stronie www.uczelnia-badawcza.gumed.edu.pl w zakładce 
„Programy i konkursy” -> „Programy edukacyjne” -> „”Dla licealistów”. 



 

2. Cykl spotkań dla jednej grupy uczniów szkół średnich będzie obejmował  
5 spotkań w wymiarze  nie większym niż 12 godzin dydaktycznych w ramach każdego 
spotkania, przy czym przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 minut. Formuła 
realizacji zajęć może obejmować wykłady, warsztaty, wizyty w centrach symulacji 
medycznej oraz indywidualne konsultacje. 

3. Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony zakwalifikowanym do udziału 
uczestnikom przed pierwszym spotkaniem, nie później niż do 10 października 2022 r. 

4. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej na terenie Gdańska. W przypadku 
wzrostu zagrożenia epidemiologicznego decyzje o zmianie formuły realizacji programu 
będą podejmowane na bieżąco przez organizatora, a uczestnicy będą o nich 
niezwłocznie informowani. 

5. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w ustalone soboty i niedziele.  
6. Udział w programie jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom spoza 

województwa pomorskiego nocleg we wskazanym przez siebie hotelu. 
7. W przypadku noclegów uczestników niepełnoletnich organizator zapewnia nocleg 

uczestnikom, zaś przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika może skorzystać z 
noclegu wraz z uczestnikiem, dopłacając różnicę w cenie między kosztem pokoju  
1-osobowego i 2-osobowego. 

8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdów z i do miejsca zamieszkania. 
 

§ 4 
Rekrutacja uczestników 

1. Rekrutacja w ramach Projektu ma charakter otwarty z zastrzeżeniem, że jest skierowana 
wyłącznie do grupy docelowej określonej w § 2 ust. 1 Regulaminu.  

2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do Projektu, należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.naukatoludzie.gumed.edu.pl w zakładce 
„Rekrutacja” -> „dla uczniów” oraz na stronie www.idub.gumed.edu.pl w zakładce 
„Programy i konkursy”, a następnie przesłać go na adres e-mail: 
naukatoludzie@gumed.edu.pl do 30 września 2022 r. 

3. Zgłoszenie chęci udziału w rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją warunków 
programu i niniejszego regulaminu. 

4. Kwalifikacji uczestników do programu dokona Rada Naukowa wraz z koordynatorką 
programu na podstawie informacji zawartych w nadesłanych zgłoszeniach  
(tj. uzasadnieniu chęci udziału uczestnictwa w projekcie oraz wykazu dotychczasowych 
osiągnięć i aktywności). 

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają informację drogą mailową 
najpóźniej do 15 października 2022 r. 

§ 5 
Obowiązki uczestników 

1. Do obowiązków uczestnika programu należy w szczególności: 
1) udział we wszystkich zajęciach w ramach danego cyklu spotkań, na które dany 

uczestnik dokonał zgłoszenia, 
2) zapoznanie się z treścią regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień; 
3) wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej jakość realizowanych spotkań pod 

względem organizacyjnym i merytorycznym. 
2. Każdy z uczestników, który ukończy cykl spotkań (z poziomem 80% obecności), otrzyma 

certyfikat uczestnictwa w programie. 
3. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na rejestrację wizerunku przez organizatora  

i wykorzystanie ich w ramach materiałów audiowizualnych do rozpowszechniania 
informacji o programie poprzez podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
publikację wizerunku zawartego w formularzu zgłoszeniowym.  

 
 
 
 



 

§ 6 
Rezygnacja z uczestnictwa w programie 

1. Uczestnik, który rozpoczął udział w przewidzianym cyklu spotkań, może zrezygnować  
z udziału w programie niezwłocznie informując organizatora.   

 
§ 7 

Ochrona Danych Osobowych 
1. Organizator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestnika programu, 

zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym w szczególności z 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, zwane dalej: „RODO”). 

2. Spełnienie przez organizatora wobec uczestnika programu obowiązków informacyjnych,  
o których mowa w art. 13 RODO, następuje poprzez wręczenie uczestnikowi programu 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Uczestnik programu oświadcza, iż zapoznał się z powyższą informacją i akceptuje jej treść. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
3. Wprowadzanie zmian do Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

wykorzystanie danych osoby trzeciej przez uczestników programu. 
 

 
Załączniki: 
 
1. Formularz zgłoszeniowy  
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informujemy, że:  

 administratorem danych osobowych Uczestnika Projektu jest Gdański Uniwersytet 
Medyczny z siedzibą w Gdańsku ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk; 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 
iod@gumed.edu.pl; 

 administrator danych osobowych, działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 
przetwarza dane osobowe uczestnika programu w celach archiwalnych oraz w celu 
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie i w związku z realizacją 
obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 
zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwa; 

 odbiorcami danych osobowych, zgromadzonych w związku z realizacją Umowy będą 
wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa; 
dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom współpracującym  
z administratorem w oparciu o umowy powierzenia, zawarte zgodnie z art. 28 RODO; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
określonych powyżej; 

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 osoba, której dane dotyczą posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. b i c RODO. 

 

 

 

 


