
REGULAMIN
PROJEKTU

„POSTAW NA DRONY”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem projektu POSTAW NA DRONY jest Fundacja Inteligentna Małopolska
z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków REGON: 380127594 NIP:
6751645858 KRS: 0000730670.

2. Projekt „POSTAW NA DRONY” realizowany jest przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.

3. Projekt „POSTAW NA DRONY” realizowany  do 20.12.2021. i skierowany jest do
uczniów szkół średnich i studentów kierunków technicznych.

4. Celem projektu  „POSTAW NA DRONY”  jest wsparcie techniczne procesu edukacji
technicznej młodzieży i studentów poprzez podniesienie kompetencji w zakrezie
projektowania i konstruowania dronów.

5. Projekt obejmuje 10 drużyn po 10 osób.
6. Uczestnictwo dla zarejestrowanych drużyn jest w pełni darmowe. Wszelkie materiały

konstruktorskie potrzebne do skonstruowania drona uczestnicy otrzymują
nieodpłatnie.

§2

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10
dziesięcioosobowych grup.

2. Dopuszcza się udział niepełnoletnich uczestników. Zobowiązani są oni jednak do
dostarczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę internetową
www.fablabmalopolska.pl/postawnadrony, na której dostępny będzie formularz
zgłoszeniowy.

http://www.fablabmalopolska.pl/postawna


4. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać

a. imię i nazwisko;

b. wiek

c. nazwę drużyny

d. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail);

e. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji i
kontaktu ze strony organizatora.

f. zaakceptować Regulamin wydarzenia;

5. W przypadku zgłoszenia większej, niż przewidywana, liczby uczestników, organizator
zastrzega sobie możliwość utworzenia listy rezerwowej.

6.  W przypadku wyłonienia uczestników przed terminem końca rekrutacji organizator
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu i poinformowania wyłonionych
osób.

7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnictwa indywidualnie.
1.

8.  Pierwszeństwo w rekrutacji mają zgłoszenia kompletnych zespołów (10 osób).

9. O wynikach rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu 14.11.2020 r.

10. Mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do udziału w projekcie zostanie przesłany
na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 24 godzin od daty
dokonania zgłoszenia.

§3

PRZEBIEG PROJEKTU

1. Program czasowy wydarzenia dostępny jest na stronie:
https://www.fablabmalopolska.pl/POSTAWNADRONY

2. Zaplanowane w programie wydarzenia będą odbywały się on- line przy pomocy
platformy webinarowej.

3. Uczestnicy będą otrzymywali powiadomienia wraz z linkami do wydarzeń on - line
najpóźniej dobę przed danym wydarzeniem.

4. Powiadomienia te będą wysyłane na indywidualne adresy e- mail podane przez
Uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

https://www.fablabmalopolska.pl/POSTAWNADRONY


5. Obecność na wszystkich wydarzeniach jest obowiązkowa.
6. Podczas zajęć on - line Uczestnicy zobowiązani są do uważnego uczestniczenia w

zajęciach teoretycznych jak i praktycznych.
7. Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy konstruują drona, wykorzystują materiały

otrzymane od Organizatora po jednym zestawie na zgłoszoną drużynę.
8. Warunkiem otrzymania przez drużynę zestawu do konstruowania dronu jest

podpisanie protokołu przekazania tegoż zestawu.
9. Dopuszcza się korzystanie z jednego komputera na drużynę podczas zajęć on- line.
10. Po skończonym projekcie skonstruowany przez drużynę dron przechodzi na jej

własność, pod warunkiem dostarczenia do siedziby FabLab Małopolska (ul.
Królewska 65A; Kraków) przez przedstawiciela drużyny podpisanych list obecności
na wszystkich zajęć wszystkich członków drużyny.

11. W przeciwnym wypadku drużyna zobowiązania jest oddać skonstruowany dron do
siedziby FabLab Małopolska  (ul. Królewska 65A; Kraków).

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW  ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik poprzez udział w projekcie udziela Organizatorowi oraz Grantodawcy tj.
Zarządowi Województwa Małopolskiego zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie
swojego wizerunku i głosu w materiałach foto i video w celach promocyjnych efektów
działań bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz bez względu na typ nośnika.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozp.
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
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem
danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem projektu, w tym celem wydania zestawów konstrukcyjnych i
uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w
projekcie. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przekazując stosowne żądanie drogą elektroniczną Organizatorowi.
Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Uczestnika w trakcie trwania projektu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika
z projektu, a tym samym i jego drużyny.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania



oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Uczestnik ma także prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzanie w w/w celach przez okres 5 lat liczony od daty
zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono projekt.

7. Uczestnik poprzez udział w projekcie udziela nieodwołalnego, nieograniczonego
czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze
swoim wizerunkiem i głosem oraz treści wypowiedzi bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiałów video za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w celach związanych z projektem.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W czasie rejestracji Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym
samym udziału w projekcie.

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia na inny termin
poszczególnych wydarzeń z przyczyny zajść nadzwyczajnych, w szczególności
wynikających z obecnego stanu epidemiologicznego, jak również w przypadku zbyt
małej ilości zgłoszonych do konkursu zespołów.

1.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej projektu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje
również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników.

5. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu projektu za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.

6. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych, w trakcie
projektu, decyduje Organizator.

Organizator

Fundacja Inteligentna Małopolska

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

REGON: 380127594 NIP: 6751645858 KRS: 0000730670




