
Regulamin Wolontariatu Nocy Naukowców 2018  
w Politechnice Śląskiej 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) Wolontariatu Nocy Naukowców 
2018 w Politechnice Śląskiej (zwanej dalej „Wydarzeniem”) kierowany jest do 
studentów, absolwentów, Politechniki Śląskiej, ale również do studentów, absolwentów 
innych uczelni. W trakcie trwania Wydarzenia Wolontariusze będą przebywali na 
terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu i Katowicach. Każdy Wolontariusz 
uczestniczący w Wydarzeniu jest zobowiązana do stosowania się do postanowień 
niniejszego Regulaminu.  

 

2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Gliwicach, Zabrzu,                             
i Katowicach na terenie kampusu Politechniki Śląskiej.  

 

3. Wolontariuszem jest osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje prace, które 
przydzieli mu Koordynator Nocy Naukowców. Wolontariuszem jest osoba pełnoletnia.  

 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie 
zasad zachowania się Wolontariuszy obecnych na Wydarzeniu, a także korzystania  
ze znajdujących się na nim urządzeń. Wolontariusz powinien się także stosować do 
poleceń wystawców w trakcie uczestniczenia w pokazie. 

 

5. Wysłanie i wypełnienie formularza Wolontariusza oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
 

6. Organizatorem Nocy Naukowców jest Politechnika Śląska.  
 

§2 

Rejestracja Wolontariusza 
 

1. Osoba, która chce zostać Wolontariuszem musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
który znajduje się na stronie Nocy Naukowców www.nocnaukowcow.com.pl  
w zakładce „Wolontariusz”.  
 

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem.  



3. Wolontariusz zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniu organizacyjnym  
w wyznaczonym dniu przez Koordynatora Nocy Naukowców. 
 

4. Wolontariusz potwierdza, iż posiada ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.  
 

 §3 

Obowiązki Wolontariusza 

 

1. Wolontariusz  jest zobowiązany do wykonania powierzonych mu zadań, ustalonych 
przez Koordynatora Nocy Naukowców. 
 

2. Wolontariusz nie będzie wykonywać zadań, które mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu. 
 

3. Wolontariusz pomaga przy organizacji wydarzenia.  
 

4. Wolontariusz kieruje ruchem, na terenie Kampusu Politechniki Śląskiej. 
 

5. Wolontariusz zobowiązuje się do zapoznania z materiałami promocyjnymi  
i dystrybucji materiałów promocyjnych. 
 

6. Wolontariusz zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniu organizacyjnym  
w wyznaczonym dniu przez Koordynatora Nocy Naukowców. 
 

7. Wolontariusz zobowiązany jest do poinformowania w jak najszybszym czasie 
Koordynatora o jego nieobecności podczas Nocy Naukowców.  

 

§4 

Prawa Wolontariusza 
 

1. Organizator zobowiązuje się do informowania Wolontariusza o zmianach związanych 
pracami podczas Nocy Naukowców.  
 

2. Organizator zapewni Wolontariuszowi:  
 koszulkę z logo Nocy Naukowców i miasta Gliwice, 
 kamizelkę odblaskową z napisem „Wolontariusz”, 
 posiłek w trakcie trwania Nocy Naukowców, 
 zaświadczenie o wolontariacie, 
 podziękowania za wykonaną pracę, 
 upominek. 

 



3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani zakwaterowania Wolontariusza. 
 

§5 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika 

Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą 
można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl. 
 

3. Dane osobowe Wolontariusza przetwarzane będą w celu identyfikacji Wolontariuszy 
biorących udział w Wydarzeniu.  
 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Wolontariusza jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, 
e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO).  
 

5. Dostęp do danych osobowych Wolontariusza wewnątrz struktury organizacyjnej 
Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania 
danych osobowych w niezbędnym zakresie.  
 

6. Dane osobowe Wolontariusza nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  
 

7. Dane osobowe Wolontariusza będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny                     
do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.  
 

8. Wolontariusz posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 
ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

9. Wolontariusz posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
 

10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednak stanowi warunek przystąpienia do Wolontariatu w Nocy Naukowców.  
 
 

 



     §6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia oraz 
prawo do ustalenia i zmiany programu Wydarzenia pod względem merytorycznym  
i czasowym, w tym także natychmiastowego zakończenia Wydarzenia, w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej. 
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje,  
ze wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe  
ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: 
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 
elektryczną.  

 

3. W trakcie Wydarzenia będzie powstawała jej fotograficzna dokumentacja. Wizerunek 
osób biorących udział w wydarzeniu może zostać zarejestrowany przez fotografów  
i użyty przy publikowaniu zdjęć z wydarzenia. Poprzez uczestnictwo wyrażacie 
Państwo zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie w materiałach promocyjnych 
Wydarzenia. 

 

4. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na wszystkich stanowiskach pokazów 
podczas Wydarzenia oraz na stronie internetowe: www.nocnaukowcow.com.pl  
w zakładce Wolontariusz (regulamin Wolontariatu Nocy Naukowców).  


