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Pilotażowe warsztaty z nurkowania  

dla Studentów UAM z niepełnosprawnościami  

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

1. Organizatorem warsztatów jest Biuro UAM ds. Studentów z Niepełno-

sprawnościami, ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań, zwane 

dalej Organizatorem. 

2. Warsztaty są przeznaczone dla studentów i studentek UAM 

z niepełnosprawnościami, także dla tych którzy nie potrafią pływać.  

3. Warsztaty mają charakter zapoznawczy i nie wiążą się z uzyskaniem 

stopnia nurkowego. 

4. Celem warsztatów jest stworzenie głębszego kontaktu ze swoim 

ciałem, opanowanie lęku  przed wodą oraz wzmocnienie techniki 

uważności na siebie, na swoje otoczenia, a także na partnera 

nurkowego. 

5. Warsztaty obejmują 6 zajęć praktycznych na Pływalni „Chwiałka” 

POSIR na ul. Jana Spychalskiego 34 oraz 3 spotkania teoretyczne 

w Centrum Nautica, ul. Piłsudskiego 100, w terminach ustalonych 

przez Organizatora. 

6. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktorów z Poznańskiego 

Centrum Nurkowego „Nautica”, zwanymi dalej Instruktorami. 

7. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest: 

a) status studenta_tki UAM oraz status osoby z niepełno-sprawnością, 

b) zgłoszenie na warsztaty w terminie do 31 marca 2019 r., 

c) wpłata kaucji 100 zł na wypożyczenie sprzętu, 

d) przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciw-wskazań 

do nurkowania, 

e) podpisanie Regulaminu uczestnictwa w pilotażowych warsztatach 

z nurkowania dla Studentów UAM z niepełnosprawnościami. 

8. Udział w warsztatach jest bezpłatny, lecz wymogiem uczestnictwa jest 

uiszczenie kaucji wymienionej w pkt 7c. 

9. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach teoretycznych 

i praktycznych oraz punktualne przybycie na każde zajęcia. Nie ma 

możliwości dołączenia do zajęć po ich rozpoczęciu. 

10. Dopuszczalna jest jedna nieobecność Uczestnika na zajęciach 

teoretycznych i jedna na praktycznych. W razie większej liczby 
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nieobecności Uczestnika, kaucja, o której mowa w pkt. 7c nie będzie 

zwracana. 

11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań musi być aktualne – 

nie starsze niż trzy miesiące. 

12. Organizatorzy ani Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika wynikający 

z uwarunkowań zdrowotnych Uczestnika, o których nie byli 

powiadomieni. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora i 

Instruktorów o wszelkich  uwarunkowaniach zdrowotnych mogących 

powodować ograniczenia w nurkowaniu. 

13. Aby wziąć udział w warsztatach każdy z uczestników, musi posiadać 

własne ABC, czyli maskę, rurkę i płetwy. Na zajęcia basenowe 

należy zabrać również strój kąpielowy, klapki oraz czepek. 

Organizatorzy zapewniają pozostały sprzęt: butle z powietrzem, 

kamizelki ratunkowo-wypornościowej, komplet automatów 

z przyrządami pomiarowymi oraz pas balastowy. 

14. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Pływalni 

„Chwiałka” POSIR na ul. Jana Spychalskiego 34, na której odbywają 

się zajęcia teoretyczne. 

15. Uczestnictwo w warsztatach oznacza zgodę na wykorzystanie 

wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych, takich jak relacje i 

artykuły na stronie internetowej UAM, portale społecznościowe i inne 

materiały o charakterze promocyjno-informacyjnym. 

 
   

miejsce, data  czytelny podpis Uczestnika 
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Pilotażowe warsztaty z nurkowania dla Studentów 

UAM z niepełnosprawnościami 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Biuro ds. Studentów 

z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Administratora danych) z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 6, pok. 

114; 60-780 Poznań w celu realizacji działań związanych z organizacją, 

promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu 

"Pilotażowe warsztaty z nurkowania dla Studentów UAM z niepełno-

sprawnościami".  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro ds. Studentów 

z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114 60-780 Poznań , w dalszej części zwana 

Administratorem. Z Administratorem danych można skontaktować się 

poprzez adres e-mailowy: bon@amu.edu.pl lub pisemnie przekazując 

korespondencję na adres siedziby Administratora. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań 

związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych 

w ramach projektu „Pilotażowe warsztaty z nurkowania dla Studentów UAM 

z niepełno-sprawnościami” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym 

instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych 

i którym te dane są powierzane. 
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4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez 

Państwa zgody. 

5.W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Państwu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

8.Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do 

Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 

danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO). 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. 

10.Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11.W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz korzystania z praw z tym związanych można skontaktować się z 

inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: iod@amu.edu.pl lub 

pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

 

   

miejsce, data  czytelny podpis Uczestnika 
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