
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE   
„Co z tym klimatem, tej?!”  

  
§ 1.  

[Definicje]  
1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich 
liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane.   
2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:    

a. Koordynator – upoważniony przez Uczestnika nauczyciel szkoły uczestniczącej 
w Projekcie reprezentujący Uczestnika na potrzeby Projektu;   
b. Laboratorium Wyobraźni – wyodrębniona organizacyjnie jednostka PPNT, której 
zadaniem jest popularyzowanie nauki poprzez łączenie jej z zabawą;  
c. Organizator – PPNT   
d. PPNT – Poznański Park Naukowo – Technologiczny prowadzony przez fundację pod firmą 
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana 
pod numerem KRS 0000052045 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075;  
e. Program – Program pod nazwą „Co z tym klimatem, tej?!”;  
f. Regulamin – niniejszy regulamin;  
g. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  
h. Strona Internetowa Projektu – strona internetowa pod adresem 
www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl  
i. Uczestnicy – szkoły biorące udział w Projekcie;   

  
3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygodzie 
korzystania z egzemplarza Regulaminu.   

 
§ 2.  

[Przedmiot Regulaminu]  
Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków organizacji oraz udziału w Projekcie.  

 
§ 3.  

[Projekt]  
1. Organizatorem Projektu jest PPNT – Laboratorium Wyobraźni (organizator)  
2. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych mających siedzibę w granicach 
administracyjnych miasta Poznania. Z udziału w Programie wyłączone są wszelkie szkoły 
podstawowe dla dorosłych, jak również wszelkie placówki edukacyjne innego stopnia.  
3. Główne cele Projektu to:  

a. aktywne zaangażowanie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w granicach 
administracyjnych miasta Poznania w proces badawczy realizowany w ramach 
Projektu,  który obejmie zbiór, analizę i interpretację obserwacji związanych ze zmianami 
klimatycznymi,   
b. popularyzacja wiedzy w zakresie zmian klimatycznych oraz towarzyszących im zagrożeń 
wśród lokalnej społeczności.   

4. Metodyczne i badawcze założenia Projektu będą realizowane w oparciu o koncepcję nauki 
obywatelskiej.   
5. Proces badawczy realizowany będzie w ramach Projektu z udziałem uczniów szkół 
podstawowych (klasy 4-8) będących Uczestnikami, przy wsparciu upoważnionego przez 
Uczestnika nauczyciela tej szkoły – Koordynatora.  



6. Rezultaty Projektu będą udostępnione społeczności lokalnej na zasadzie otwartego 
dostępu, jak również zostaną spopularyzowane w przekazie medialnym oraz publikacjach 
naukowych.   

§ 4.  
[Zgłoszenie udziału w Projekcie]  

1. W Projekcie mogą wziąć udział publiczne lub prywatne szkoły podstawowe z siedzibą w 
granicach administracyjnych miasta Poznania.  
2. Nabór zgłoszeń odbędzie się do dnia 31.10.2022 roku.  
3. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Projekcie jest:  

a. przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora 
zainteresowanej szkoły oraz nauczyciela wyznaczonego jako Koordynatora formularza 
zgłoszenia, którego wzór zamieszczony jest na stronie Internetowej Laboratorium Wyobraźni 
(wyobraznia.ppnt.poznan.pl) wraz z oświadczeniem o zaakceptowaniu Regulaminu w 
całości;  
b. nadesłanie wraz z formularzem zgłoszenia pracy stworzonej przez uczniów 
zainteresowanej szkoły (z klas 4-8) na dowolny temat związany z obserwowanymi zmianami 
klimatycznymi w formie zapisanej cyfrowo pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej lub 
filmu;  

4. Zgłoszenia udziału w Projekcie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: wyobraznia@ppnt.poznan.pl.  
5. Akceptując regulamin w sposób, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej i przesyłając 
zgłoszenie do udziału w Projekcie, zainteresowana szkoła zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad oraz wynikających z niego zobowiązań, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Projekcie.  
6. Akceptacja Regulaminu, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest całkowicie dobrowolna, 
jednakże niezbędna do wzięcia udziału w Projekcie. W razie braku wyrażenia zgody i akceptacji 
Regulaminu Uczestnik nie może brać udziału w Projekcie.  
7. Uczestnictwo w Projekcie, jak i prawa i obowiązki z nim związane nie mogą zostać przez 
Uczestnika przeniesione na osoby trzecie.  

 
§ 5.  

[Wybór Uczestników]  
1. Wybór najlepszych zgłoszeń pod kątem ich oryginalności, kreatywności i 
atrakcyjności  dokonany zostanie przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele.  
2. Ocenie nie będą podlegać zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa 
w postanowieniu § 4 ust. 2 Regulaminu, niekompletne, niespełniające kryteriów wynikających z 
Regulaminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne.  
3. Do udziału w Projekcie wybrane zostaną 4 (słownie: cztery) szkoły (Uczestnicy).  
4. Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie dokonane 
zostanie do dnia 04.11.2022 roku na stronie internetowej Laboratorium Wyobraźni.  
5. Decyzja Komisji o wyborze Uczestników jest ostateczna i nieodwołalna.   

 
§ 6.  

[Zasady realizacji Projektu]  
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do realizowania Projektu według zasad wynikających 
z Regulaminu.   
2. W ramach Projektu szkoły będące Uczestnikami będą miały za zadanie:  

a. prowadzić badania wybranych gatunków roślin i zwierząt oraz ,  
b. dostarczyć wyniki przeprowadzonych obserwacji do Laboratorium Wyobraźni,  

3. Uczestnik może zaangażować w realizację Projektu i prowadzenie poszczególnych badań 
dowolną liczbę uczniów spośród klas 4-8.  

 
 



§ 7.  
[Koordynator]  

1. Każdy Uczestnik zobowiązany  jest wyznaczyć Koordynatora, którego zadaniem jest 
czuwanie nad prawidłowością i ciągłością realizacji Projektu oraz realizowanie czynności 
opisanych w Regulaminie.  
2. W trakcie pierwszego spotkania Organizator przeprowadzi warsztaty wprowadzające w 
tematykę Projektu.   
3. Koordynator w ramach czuwania nad prawidłowością i ciągłością Projektu zobowiązany 
jest w szczególności, choć nie wyłącznie, do:  

a. udziału w warsztatach, o którym mowa w ust. 2 powyżej;  
b. uczestniczenia w wykonywaniu badań w ramach Projektu wraz z uczniami wybranymi 
przez Uczestnika spośród klas 4-8;  
c. przygotowania zespołu uczniów do badań i monitorowania ich pracy;  

 
§ 8.  

[Prowadzenie badań przez Uczestników]  
1. Organizatorzy w porozumieniu z Uczestnikiem wytypują stanowisko badawcze w 
odległości do 500 metrów od szkoły;  
2. Organizator udostępni nieodpłatnie każdemu Uczestnikowi na potrzeby realizacji 
Projektu i na czas jego realizacji 1 (słownie: jeden) zestaw badawczy obejmujący opis metodyczny 
prowadzenia obserwacji oraz niezbędne materiały i narzędzia wspomagające badania;   
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w dwóch zajęciach warsztatowych (każde 
trwające jedną godzinę lekcyjną) oraz jednym wyjściu terenowym (trwającym łącznie dwie 
godziny lekcyjne) według uzgodnionego z Organizatorem harmonogramu;  

 
§ 9.  

[Dostarczanie wyników badań]  
1. Wyniki badań zostaną zebrane po zakończeniu zajęć terenowych przeprowadzonych w 
ramach Projektu.  
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej lub video 
z prowadzonych badań, która następnie zostanie wykorzystana przez Organizatorów w ramach 
akcji promujących Projekt. W związku z tym każdy Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania i 
dostarczenia Organizatorowi stosownych zgód na wykorzystanie wizerunku uczniów i innych 
osób, których wizerunek utrwalony będzie na zdjęciach lub materiałach video, według wzoru 
dostarczonego przez Organizatora.  
3. Dokumentacja fotograficzna lub video powinna zostać dostarczona Organizatorowi wraz 
ze stosownymi zgodami na korzystanie z wizerunku uczniów każdorazowo w terminie, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej wraz z wynikami poszczególnych badań.   
4. Przesyłając Organizatorowi materiały, o których mowa w ust. 4 powyżej Koordynator 
oświadcza, iż:  

a. jako autor tych materiałów wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów tych 
materiałów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na potrzeby Projektu, w tym na 
publikację tych materiałów w całości lub w części w dowolny sposób, w tym na Stronie 
Internetowej Laboratorium Wyobraźni lub profilach dotyczących Projektu w social mediach, 
w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej, osobno lub w połączeniu z innymi 
elementami, jak również w postaci zbioru, lub  
b. uzyskał zgodę autora tych materiałów na ich wykorzystanie przez Organizatora w sposób 
opisany w pkt a) powyżej;  

5. Wyniki prowadzonych przez szkoły badań mogą zostać przez Uczestników wykorzystane 
do tworzenia komunikatów na temat zmian klimatycznych w swoich mediach 
społecznościowych.  

 
 



§ 10.  
[Nagrody za prawidłową realizację Projektu]  

1. Uczestnikom, którzy prawidłowo, zgodnie z Regulaminem i wytycznymi przedstawionymi 
przez Organizatorów oraz w terminach wynikających z harmonogramów przeprowadzą 
wszystkie badania w ramach Projektu, przyznane zostaną przez Organizatora nagrody polegające 
na przekazaniu Uczestnikowi na własność udostępnionych temu Uczestnikowi zestawów, o 
których mowa w postanowieniu § 8 ust. 2 Regulaminu oraz upominków dla uczniów 
uczestniczących w projekcie.  
 

  
§ 11.  

[Bezpieczeństwo]  
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych badań odpowiedzialny jest Uczestnik 
i wyznaczony przez Uczestnika Koordynator.   

 
§ 12.  

[Dane osobowe]  
1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Projektu jest Fundacja 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.  
2. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w związku z projektem „Co z tym 
klimatem, tej?!” w zakresie koniecznym do realizacji Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  f) 
RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, zaś w pozostałym zakresie, wyłącznie 
za uprzednią, dobrowolną zgodą osób, których dane dotyczą.    
3. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  

a. podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie 
Administratora,   
b. w razie potrzeby dane osobowe przekazywane są podmiotom, które świadczą dla 
Administratora usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i archiwizacji danych 
dotyczących Projektu.  
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych 
i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec  ich  przetwarzania  (sprzeciw 
dotyczyć może przetwarzania w  celach marketingu  bezpośredniego lub może 
wynikać  z przyczyn  związanych  ze  szczególną  sytuacją  osoby  wobec  przetwarzania  niezbęd
nego  do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych), 
żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
(jeżeli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych osobowych), jak również prawo do 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych przez osoby dokonujące zgłoszenia udziału w Projekcie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.  
8. Z uwagi na fakt, że dokumentacja Projektu może zawierać dane osobowe osób trzecich, to 
jest w szczególności uczniów, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć klauzule informacyjne 
stanowiące Załączniki nr 2 do Regulaminu osobom, których dane osobowe dotyczą.  

 
§ 13.  

[Wykluczenie Uczestników z udziału w Projekcie]  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika 
z udziału w Projekcie w przypadku naruszania przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  
2. W razie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie, Uczestnikowi nie przysługują 
wobec Organizatorów żadne roszczenia z tego tytułu.  

 



§ 14.  
[Postanowienia końcowe]  

1. Organizatorzy nie są zobowiązani do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych przez 
Uczestników, Koordynatorów, uczniów szkół będących Uczestnikami lub ich przedstawicieli 
ustawowych, w związku z uczestnictwem w Projekcie.  
2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  zmiany  zasad  realizacji  Projektu nienaruszają
cych  podstawowych  zasad Projektu w przypadku wystąpienia ważnych powodów. O każdej 
zmianie Regulaminu Organizatorzy poinformują Uczestników w terminie umożliwiającym 
Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez 
Uczestnika zmian w  Regulaminie, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Projekcie.  
3. Regulamin dostępny jest:  

a. na Stronie Internetowej Laboratorium Wyobraźni PPNT,   
b. w siedzibie Laboratorium Wyobraźni PPNT.  

4. Przystąpienie do projektu wymaga podpisania regulaminu przez Dyrektora szkoły.  
 


