
 

REGULAMIN

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ujętych w zaakceptowanym regulaminie.

2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z uczestnictwem należy skontaktować się 

bezpośrednio z Organizatorem.

3. Podczas spotkania na żywo Uczestnik powinien zadbać o komfort prowadzącego poprzez zadbanie 

o wyłączenie własnego mikrofonu i nieprzerywanie jego wypowiedzi.

4. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle 

dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
5. Uczestnika zobowiązuje się do przybycia na live’a z 10 minutowym wyprzedzeniem.

5.1.  W  przypadku  spóźnienia  na  live  i / lub  problemu  z  dołączeniem  Uczestnika  do  
platformy, Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby dołączenia Uczestnika w trakcie już 
trwającego live’a.
5.2. Uczestnik ma obowiązek zalogować się do platformy, na której odbędzie się transmisja, a 
także zapoznać się z jej podstawowymi funkcjami najpóźniej na 12 godziny przed rozpoczęciem 
live’a. Po tym czasie, gdy Uczestnik nie zgłosi problemów uznaje się, że Uczestnik ma dostęp do 
platformy i potrafi ją obsłużyć w podstawowym zakresie, niezbędnym do pełnego uczestniczenia 
w spotkaniu na żywo.

6.  Udział  w  transmisji  wymaga  spełnienia  przez  urządzenia,  z  którego  korzysta  Uczestnik, 

odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet).

7. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru 

transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie 

mobilne lub sprzęt komputerowy).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia w dostępie do transmisji 

wynikające z  nieprawidłowego  działania  łączy  przesyłowych  lub  oprogramowania  albo 

infrastruktury stron trzecich. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna

i zależna od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe. 

Jakość  transmisji  będzie  zależna  od  prędkości  Internetu,  jaką  dysponuje  użytkownik. 

Rekomendowane jest połączenie 4G/LTE lub lepsze.
9. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania reguł netykiety.

10.  W  przypadku  niewywiązywania  się  i  nieprzestrzegania  zasad  określonych  w  regulaminie, 

Organizator (lub Moderator) może bez ostrzeżenia wykluczyć udział Uczestnika ze spotkania live w 

celu dbania o komfort własny i pozostałych Uczestników.

11.  Odwołanie  ustalonego  terminu  spotkania  na  żywo  jest  możliwe  w  sytuacji  pojawienia  się 

problemów  technicznych  po  stronie  Organizatora  niezależnych  od  niego  zarówno  przed,  jak
i w trakcie trwania spotkania.

12. Odwołanie ustalonego terminu spotkania na żywo jest możliwe w sytuacji, gdy brak możliwości 

udziału zarówno przed, jak i w trakcie spotkania zgłosi 51% lub więcej wszystkich uprawnionych 

Uczestników.
13. W sytuacjach opisanych w punkcie 11 i 12, Organizator ustala kolejny termin spotkania.

 

 

 

 

 

 



 

Dokumenty zgłoszeniowe

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: 

https://forms.gle/ayBp1jsZJEBv3o5v8  

Ochrona danych osobowych Uczestnika

1. Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych (adres e-mail, imię oraz nazwisko) w myśl ustawy O ochronie danych osobowych  z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (por.: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby przebiegu 

próbnej matury / diagnozy maturalnej z biologii i procesy statystyczne.

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich 

zmiany oraz żądania usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

1. Osoba akceptująca Regulamin oświadcza, że zapoznała się z nim i akceptuje w niezmienionej 

formie wszystkie jego punkty i podpunkty.
2. Do punktów i podpunktów zawartych w tym Regulaminie nie przysługuje zgłoszenie zażalenia.
3. Regulamin może zostać zaakceptowany jedynie w niezmienionej formie.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  za  podaniem  tego  do  wiadomości 

publicznej.

5. Organizator nie może zmienić Regulaminu w trakcie trwania naboru i najbliższej, następującej po 

nim sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


