
                                                                                                                                                                                                    
   
 
    

 
 

Regulamin Gdynia Explory Week 

19-21 października 2022, Gdynia 

I. Organizatorem Gdynia Explory Week, zwanego dalej GEW, jest Fundacja 
Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie 00-357 ul. Nowy Świat 
60/9. 

II. Na GEW składają się Krajowy Finał Konkursu Explory oraz  Festiwal Nauki i 
Technologii Explory. 

III. Termin i miejsce GEW: 19-21 października 2022 r., Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. 

IV. Czas trwania – od godz. 9:00 – do 17:00 . 

V. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i uzyskanie potwierdzenia 
uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 
https://www.explory.pl/gdynia-explory-week,217. 

VI. Uczestnictwo w Festiwalu Nauki i Technologii jest bezpłatne, ale wymaga 
wcześniejszej rejestracji.  

VII. Organizatorzy  zapewniają  obsługę techniczną i  administracyjną.  

VIII. W czasie trwania  GEW  dzieci mogą przebywać wyłącznie  pod opieką 
opiekunów grup lub rodziców. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci 
pozostawione bez opieki.  

IX. Za zapewnienie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy medycznej na terenie 
GEW odpowiada Organizator.   

X. Osoby obecne na GEW mają obowiązek zachowywać się w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać 
regulaminu.  

XI. Uczestnicy GEW zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Organizatora. 

XII. Uczestnicy GEW zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały 
ochrony osobistej, służące zapobieganiu rozpowszechniania się koronawirusa 
SARS-COV-2, zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 

XIII. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren GEW materiałów niebezpiecznych: 
broni, petard, zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków odurzających.  

XIV. Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie GEW.  

https://www.explory.pl/gdynia-explory-week,217


                                                                                                                                                                                                    
   
 
    

 
 

XV. Uczestnicy GEW mogą przebywać  tylko w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatorów.  

XVI. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy 
osobistych uczestników GEW w czasie jego trwania.  

XVII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć 
czasowych poszczególnych punktów programu GEW.  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

XVIII. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem 

w Gdynia Explory Week jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z siedziba w 

Warszawie 00-357, przy ul. Nowy Świat 60/9. 

XIX. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl. 

XX. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pt. Gdynia Explory Week, 

b) tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa 

prawna: art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez 

okres lat 5, 

c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO, 

d) marketing bezpośredni związany z udziałem w kolejnych edycjach Gdynia Explory 

Week (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes 

Administratora) przez okres lat 5. 

XXI. Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt. 

XVIII i XIX o: 

a) sprostowanie danych 

b) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym 

c) ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych 

d) dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię 

e) przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO) 

f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie 

takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.  

Usunięcie danych nie ma wpływu na działania podjęte przed ich usunięciem. 

XXII. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjno-marketingowych. 

XXIII. Udział w Gdynia Explory Week oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne 

utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego 

mailto:biuro@fzt.org.pl


                                                                                                                                                                                                    
   
 
    

 
 

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w 

publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 

jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich 

wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że 

wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują 

im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

XXIV. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia. 

XXV. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.explory.pl/2022 oraz przy wejściu na 

teren GEW. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed 

rozpoczęciem GEW  przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie 

fizycznej przy wejściu na teren GEW. 
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