
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  
MIĘDZYSZKOLNEGO KOŁA INFORMATYCZNEGO (MiKI) 

 
§ 1. 

1. Zajęcia organizowane są przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (WI ZUT), zwany dalej Organizatorem. 

2. Dla potrzeb komunikacji z uczestnikami Organizator utrzymuje stronę internetową o adresie 
https://www.wi.zut.edu.pl/miki, zwaną dalej Stroną Internetową. 

3. Nadzór merytoryczny nad zajęciami sprawuje Dziekan WI ZUT. 
4. Organizacją zajęć zajmuje się Koordynator powołany przez Dziekana WI ZUT. 

 
§ 2. 

Cele i zadania Międzyszkolnego Koła Informatycznego obejmują: 

• rozbudzenia zainteresowania twórczym wykorzystaniem technologii informatycznych 

• rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenia, 

• rozwijanie umiejętności programowania i analizowania problemów w kategoriach algorytmiki 

• rozwijanie zdolności do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i krytycznego weryfikowania 
rezultatów własnej pracy 

• wpojenie zasad etycznego i rzetelnego programowania   

• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 
 

§ 3. 
1. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie w laboratoriach dydaktycznych WI ZUT, ul. Żołnierska 52, 

Szczecin. 
2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z prowadzeniem zajęć spotkania MiKI 

będą prowadzone w trybie online poprzez platformę MS Teams. 
3. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy WI ZUT oraz osoby zaproszone do prowadzenia zajęć. 

 
§ 4. 

1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnych zajęć na stanowiskach wyposażonych w 
komputery, z zastrzeżeniem §3 ust. 2. 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem dostępnym na Stronie Internetowej Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć. 
4. O zmianach w planie zajęć uczestnicy będą informowani z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora.  
5. Odwołane zajęcia zostaną zorganizowane w miarę możliwości w innym terminie. 

 
§ 5. 

1. Zajęcia w ramach MiKI są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
2. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z rozkładem zajęć. 
3. Grupa liczy maksymalnie 14 uczestników. 
4. Materiały, udostępniane uczestnikom na czas zajęć, są zastrzeżone i chronione prawami 

autorskimi, a ich rozpowszechnianie bez zgody Organizatora jest zabronione. 
 

§ 6. 
1. Zajęcia odbywają się od października do kwietnia danego roku akademickiego, w cyklu 12 

spotkań po trzy godziny lekcyjne (135 minut), zgodnie z podanym harmonogramem, w trybie 
stacjonarnym lub online na platformie MS Teams. 

 

https://www.wi.zut.edu.pl/miki


 
§ 7. 

1. Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie w terminach ogłaszanych na stronie internetowej 
https://www.wi.zut.edu.pl/miki i będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc. 

2. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu przez kandydata formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem https://www.wi.zut.edu.pl/miki 

3. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają stosowną informację na adres e-
mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę podstawową przyjętych na zajęcia 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Osoby niezakwalifikowane podczas naboru zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową. 
W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, kandydaci z listy rezerwowej będą 
przyjmowani według kolejności zgłoszeń. 
 

§ 8. 
Do obowiązków uczestników zajęć kursów należy kolejno: 

1. posiadanie konta e-mail, 
2. systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
3. przybywanie/logowanie się na zajęcia na czas (co najmniej na 5 minut przed godziną podaną 

w harmonogramie), 
4. stosowanie się do reguł obowiązujących na WI ZUT z uwzględnieniem reżimu sanitarnego oraz 

zasad ustalonych przez prowadzącego zajęcia; podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do 
respektowania poleceń prowadzącego. 
 

§ 9. 
Uczestnik zostaje skreślony z listy zajęć, jeśli: 

• złoży pisemną rezygnację z zajęć, 

• opuści więcej niż 30% zajęć przewidzianych w programie, 

• naruszy w sposób rażący normy kultury osobistej lub zasad współżycia społecznego w trakcie 
prowadzenia zajęć,  

• nie będzie przestrzegać zasad BHP obowiązujących na terenie WI ZUT. 
 

§ 10. 
1. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiadają ich 

rodzice/opiekunowie. 
 

§ 11. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

2. Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, 
telefon) znajdują się w bazie danych ZUT. Pozyskaliśmy je w wyniku rejestracji na zajęcia. 
Państwa dane są przetwarzane w celach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
jak i innych przepisów, w oparciu o które ZUT prowadzi określoną działalność oraz w celach 
wynikających z naszej relacji prawnej z Państwem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o 
bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje 
ZUT, na podstawie odrębnych umów – wyłącznie w celu realizacji naszych celów. Przysługuje 
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia 



przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W 
każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie danych osób, 
pozyskanych w czasie dotychczasowej działalności. 

4. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować poprzez e-
mail: IOD.kurek@zut.edu.pl 

5. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w 
bazie ZUT jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 7 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 (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy będą przetwarzane również 
w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń 
oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody 
o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może 
zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi 
roszczeniami. 
 

§ 12. 
1. Regulamin obowiązuje od 28 października 2022 roku. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje 

się do zamieszczania ich na Stronie Internetowej. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 
opublikowania. 

3. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 


