REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „POPULARYZACJA NIE BOLI”
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Popularyzacja nie boli”,
którego organizatorem jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą w Warszawie, ul.
Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000566784, NIP: 7010333304, REGON: 145989820, e-mail: sekretariat@krd.edu.pl
(zwana dalej: „Organizatorem”) i który realizowany jest przy współpracy ze Skarbem
Państwa reprezentowanym przez Ministra Edukacji i Nauki, w imieniu, którego działa:
Wojciech Kondrat – Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji na
podstawie Pełnomocnictwa Nr P-135-2021 z dn. 13.01.2021 r. lub Beata Pukas-Turek –
Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji na podstawie
Pełnomocnictwa Nr P-136-2021 z dn. 13.01.2021 r.
2. Projekt „Popularyzacja nie boli” jest płatny ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na
podstawie umowy nr SONP/SN/513400/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. Kwota środków
83.000 zł.
§2
Projekt „Popularyzacja nie boli” (zwany dalej: „projektem”), poza galą finałową, o której
mowa w §4 ust. 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu – odbywa się w formule online.
§3
1. Osoby, które zgłaszają chęć udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza
rekrutacyjnego, stają się Kandydatami projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
2. Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu na podstawie przesłanych formularzy i
rozmów rekrutacyjnych otrzymują wiadomość mailową potwierdzającą zakwalifikowanie
do projektu wraz z niniejszym Regulaminem. Z chwilą otrzymania wiadomości
potwierdzającej, o której mowa w zdaniu poprzednim jej odbiorca staje się Uczestnikiem
projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do podpisania i odesłania oświadczenia o akceptacji
regulaminu (załącznik 1) regulaminu na adres mailowy magdalena.maciejewska@krd.edu.pl
w ciągu 3 dni od momentu przesłania uczestnikom Regulaminu drogą mailową.
§4
1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do udziału we wszystkich wydarzeniach
przewidzianych w projekcie (poza sytuacjami losowymi), do których zalicza się:

1) wypełnienie przed i po każdym szkoleniu testu wiedzy;
2) udział w 4 szkoleniach w formule online nt. storytellingu, współpracy ze
środowiskiem

medialnym,

organizowania

wydarzeń

o

charakterze

popularnonaukowym oraz marketingu innowacji. Każde z nich będzie trwało
6 godzin. Szkolenia będą odbywały się w każdą sobotę w lutym 2022 r.;
3) udział w spotkaniach mentoringowych oraz praca w formule online w 6-osobowych
zespołach polegająca na min. 2 spotkaniach członków zespołu z mentorem,
prowadząca do przygotowania interdyscyplinarnego projektu popularnonaukowego,
który zostanie zaprezentowany podczas gali finałowej;
4) udział w gali finałowej w formule stacjonarnej.
2. Organizatorzy nie pokrywają ani nie zwracają kosztów dojazdu ani noclegu w związku z
udziałem w gali finałowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
3. O ostatecznym miejscu i terminie gali finałowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3
niniejszego Regulaminu Uczestnicy projektu zostaną poinformowani z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym.
§5
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po podpisaniu załącznika 1 lub
nieuczestniczeniu w wyżej wymienionych wydarzeniach, Uczestnik projektu ponosi koszty
związane z jego udziałem w projekcie w kwocie 3000 zł. Wyjątkiem są sytuacje losowe.
§6
1. Uczestnik projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności niepozwalających na udział w
którymkolwiek z wydarzeń wskazanych w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zobowiązany
jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem wydarzenia poinformować o
tym fakcie Organizatora drogą mailową.
2. Zachowanie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest wymagane w
odniesieniu do uczestnictwa w gali finałowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszego
Regulaminu w razie obowiązku odbywania izolacji bądź kwarantanny w związku z
zarażeniem lub kontaktem z osobą zarażoną wirusem Sars-Cov-2. W przypadku wystąpienia
okoliczności opisanej w zdaniu poprzednim Uczestnik projektu zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
§7

Laureaci projektu zostaną wyłonieni przez komisję oceniającą w czasie gali finałowej. Na
ostateczną ocenę i przyznanie nagród oraz wyróżnień wpływ będzie miała zarówno
merytoryczna ocena przygotowanego projektu interdyscyplinarnego, jak i ocena wystąpienia
uczestników dokonywana przez członków komisji oceniającej. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za treści stworzone przez Uczestników w następstwie udziału
w projekcie i prezentowane na gali finałowej. Treści powstałe wskutek działań pracy w
zespołach muszą mieć charakter nieobraźliwy, niewulgarny i pozostawać w zgodności ze
standardami akademickim.
§8
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników i Kandydatów
projektu jest Organizator.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której te dane dotyczą
(załącznik 2) oraz, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że
przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie czy też podjęcia działań
poprzedzających uczestnictwo w nim.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w celach związanych z zapewnieniem
uczestnictwa w projekcie, w szczególności w zakresie rekrutacji, organizacji i prawidłowego
przebiegu projektu.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Kandydatów projektu jest dobrowolne,
ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
5. Organizator przetwarza informacje dotyczące Uczestników i Kandydatów projektu, w tym
informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. - o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami
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 (dalej
jako: RODO).
6. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do:
1) żądania dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
7. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, jak również mając na uwadze cel i podstawę
prawną przetwarzania danych w ramach projektu, Uczestnikowi i Kandydatowi projektu nie
przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
8. Kwestie dotyczące rozpowszechniania wizerunku zostały uregulowane w załączniku 3.
§9
1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji jego przepisów.
3. Uczestnicy projektu są każdorazowo informowani o zmianach w niniejszym Regulaminie
w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Regulamin zostanie przesłany Uczestnikom projektu drogą mailową oraz umieszczony na
stronie internetowej projektu.

