REGULAMIN ULS
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§1
Termin i czas
Uniwersytecka Liga Sportowa odbywa się w dniach 16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r. (dalej jako
„Wydarzenie” lub „ULS”).
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w ULS jest równoznaczny z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia:
www.bs.uj.edu.pl.
W trakcie Wydarzenia gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy aktywności, które
zostaną określone odrębnymi programami. Programy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.bs.uj.edu.pl.
§2
Rejestracja udziału w Wydarzeniu
Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział w Wydarzeniu.
Udział w Wydarzeniu możliwy jest na podstawie wcześniejszej rejestracji.
Uczestnictwo w aktywnościach wymagających wcześniejszej rejestracji bez jej dokonania nie jest możliwe
z zastrzeżeniem sytuacji rezygnacji z uczestnictwa przez zarejestrowanego Uczestnika.
Rejestracja odbywa się przez podanie imienia, nazwiska, indeksu, telefonu i adresu e-mail i prowadzona jest
poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej: www.bs.uj.edu.pl.
Rejestracja rozpocznie się odpowiednio w dniach 14.10.2019 r. o godzinie 10.00 i będzie trwała do dnia
13.11.2019 r. do godz. 14.00 - dot. turnieju z listopada 2019 r. oraz w dniach 04.02.2020 r. o godzinie 10.00
i będzie trwała do dnia 04.03.2020 r. do godziny 14.00 - dot. turnieju z listopada 2019 r. bądź do wyczerpania
miejsc.
§3
Zasady udziału w Wydarzeniu
Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu ULS oraz jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na
jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.
W Wydarzeniu mogą brać udział grupy zorganizowane wraz z opiekunem oraz osoby indywidualne.
UJ planuje przeprowadzenie fotorelacji z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów
i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach
internetowych UJ z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej
Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ, profilach UJ w mediach społecznościowych) i archiwizacji
(w zakresie nagrań i fotorelacji).
Uczestnik biorąc udział w ULS, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach
wskazanych w ust 3 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje
rozpowszechnianie przez UJ wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez:
utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie
do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne
udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych UJ, na profilach UJ w mediach
społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ.
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§4
Cele, zasady organizacji, terminy zgłoszeń, weryfikacja, odwołania i protesty, nagrody, kary, finansowanie
rozgrywki sportowej
Cele, zasady organizacji, terminy zgłoszeń, weryfikacja, odwołania i protesty, nagrody, kary, finansowanie
rozgrywki sportowej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pod nazwą Regulamin Ogólny Sportowy
ULS Sezon 2019/2020.
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§5
Zmiana Regulaminu
Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronach internetowych www.uj.edu.pl, na stronach jednostki
www.bs.uj.edu.pl - w wersji umożliwiającej jego pobranie, a także w siedzibie organizatora.
UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu
Wydarzenia, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.
Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.
§6
Zasady bezpieczeństwa
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących
na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń
wydawanych przez personel Wydarzenia lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach,
zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem Wydarzenia. Zabronione jest przebywanie poza
wyznaczonym obszarem Wydarzenia.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy
pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych
na terenie Wydarzenia i UJ.
Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów
pozostawionych na terenie UJ.
UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości wniesienia
niebezpiecznych narzędzi na teren Wydarzenia. Powyższe uprawnienie służy zapewnieniu bezpieczeństwa
Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku do danej osoby ww. uprawnienia przez UJ jest
równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i UJ:
a. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż),
b. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c. długich parasoli,
d. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
Podczas wydarzenia zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów
politycznych. UJ zabrania prowadzenia na terenie Wydarzenia działalności handlowej, promocyjnej,
reklamowej z zastrzeżeniem przypadków kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ.
Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób,
który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek Wydarzenia, a także
naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie.
Personel Wydarzenia uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim
do opuszczenia terenu Wydarzenia.
Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest uprawniony
do:
a) wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,
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b)

10.

11.

12.
13.
14.

sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia,
że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §6 ust. 6,
c) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,
d) żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych
środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo
wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo
i porządek Wydarzenia.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników
Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu Wydarzenia i służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach
wchodzących w skład personelu UJ (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby
pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi
również wobec innych Uczestników.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ może korzystać z monitoringu
obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty.
UJ zabrania palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie
Wydarzenia.
W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.
§7
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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, dalej
„RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31- 07
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój
nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25
– w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: udziału w Uniwersyteckiej Lidze Sportowej
w futsalu mężczyzn.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, o których
mowa w ust. 3 - konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim.
Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach
z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach
społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ,
w tym na potrzeby relacji z wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne
w organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji
na wydarzenie.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu
zakończenia Wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć
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9.

z uczestnictwa w Wydarzeniu.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia
na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie wizerunku.
Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo
do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest
konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
biuro.sportu@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Biuro Sportu, ul. Piastowska 26 d, 30-065 Kraków,
lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze Sportu, ul. Piastowska 26 d, 30-065 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie bark możliwości udziału
w ULS organizowanej przez Biuro Sportu UJ.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
§8
Postanowienia końcowe
1. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu
wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia, o której mowa w §1 ust. 3. UJ nie będzie wobec
Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów
poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik nr 1. do Regulaminu ULS w futsalu, 16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r. – Regulamin rozgrywki
sportowej
REGULAMIN OGÓLNY SPORTOWY
Uniwersytecka Liga Sportowa (ULS) sezon 2019/2020
I. CELE
1. Popularyzacja sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności akademickiej.
2. Wyłonienie najlepszego wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszczególnych turniejach w futsalu
mężczyzn.
3. Przegląd poziomu sportowego studentów, z wyłonieniem uzdolnionych sportowo studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego i włączenie ich do kadry reprezentującej Uniwersytet Jagielloński w rozgrywkach akademickich
w szczególności Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Akademickich Mistrzostw Polski.
4. Integracja społeczności akademickiej poprzez sport.
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, hazardowi, alkoholizmowi
i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
6. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem ULS jest Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Klubem Uczelnianym
Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
III. ZASADY ORGANIZACJI UNIWERSYTECKIEJ LIGI SPORTOWEJ
1. Uniwersytecka Liga Sportowa zostanie rozegrana w roku akademickim 2019/20, w dwóch terminach:
16-17.11.2019 r. (turniej jesienny) i 07-08.03.2020 r. (turniej wiosenny).
2. Terminy oraz zasady rozgrywania turniejów zostały ustalone
w oparciu o regulaminy związkowe i dostępność obiektów sportowych.

przez

Organizatora

ULS,

3. Uniwersytecka Liga Sportowa rozgrywana będzie na obiektach wyznaczonych przez Organizatora.
4.
Kalendarz
rozgrywek
ULS
będzie
tak
skonstruowany,
by
udział
w nich reprezentacji wydziałów nie kolidował z kalendarzem roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Do udziału w ULS mogą być zgłoszone maksymalnie 3 reprezentacje danego wydziału (składające się tylko
i wyłącznie ze studentów/doktorantów/pracowników danego Wydziału UJ). W przypadku zgłoszenia więcej niż
trzech wydziałowych reprezentacji, start kolejnej drużyny wydziałowej będzie możliwy w przypadku, gdy inny
wydział nie wypełni limitu zgłoszeń reprezentacji wydziałowych (w przypadku kilku zgłoszeń decyduje termin
zgłoszenia).
6. Warunkiem przeprowadzenia zawodów jest zgłoszenie się na starcie co najmniej sześciu reprezentacji
z różnych wydziałów.
7. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator w porozumieniu z odpowiednim związkiem sportowym.
8. System gier zostanie ustalony odpowiednio do liczby startujących zespołów przez Organizatora turniejów.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
a. studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego,
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b. uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez ograniczenia wieku),
c. etatowi pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę,
2. W Uniwersyteckiej Lidze Sportowej nie mogą uczestniczyć uczestnicy studiów podyplomowych.
3. Do gry w ULS dopuszczeni zostaną zawodnicy:
a. zgłoszeni na druku zgłoszenia imiennego (wg wzoru zamieszczonego na stronie www.bs.uj.edu.pl)
opieczętowanego przez przedstawiciela Władz Uczelni lub osobę przez Niego upoważnioną – pracownik
Dziekanatu lub Instytutu.
b. zweryfikowani podczas zawodów – okazanie legitymacji studenckiej; pracownik – okazanie dokumentu
stwierdzającego zatrudnienie.
c. zawodnicy - drużyna, której kapitan dostarczył do Organizatora wypełnione i podpisane przez każdego
zawodnika oświadczenia (tzw. RODO) - zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z załącznikiem nr 2. Podpisane
oświadczenia członków drużyny, należy złożyć w Biurze Sportu UJ wraz ze zgłoszeniem do zawodów.
4. Zawodnik startujący w rozgrywkach ULS może reprezentować tylko jeden wydział Uczelni.
5. W ULS mogą uczestniczyć reprezentacje wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dana
reprezentacja/zespół w chwili zgłoszenia do gier winna liczyć minimum 9, a maksimum 12 zawodników,
wymienionych na druku zgłoszenia imiennego.
6. Do każdego meczu turniejowego zostanie dopuszczony:
- zespół, który będzie liczył minimum 5 zawodników,
- zespół, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora,
- zespół, którego kapitan przed każdym meczem uzupełni protokół meczowy.
7. Dostarczenie do BS UJ poprawnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego przez władze UJ formularza
zgłoszeniowego, jest jednoznaczne z akceptacją przez każdą drużynę wydziałową i jej zawodnika, niniejszego
Regulaminu Uniwersyteckiej Ligi Sportowej.
8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia do gry w futsal (z niepozostawiającą
śladów podeszwą). Zaleca się ujednolicenie strojów sportowych w oparciu o kolorystykę swojego wydziału.
9. Organizator ma prawo do zaproszenia do udziału w rozgrywkach zespołów nie spełniających wyżej
wymienionych kryteriów np. organizacji studenckich.
V. TERMINY ZGŁOSZEŃ
1. Organizator opracowuje komunikaty ULS, które następnie zostają opublikowane na stronie internetowej Biura
Sportu (www.bs.uj.edu.pl).
2. Wydziały zgłaszają swoje zespoły do organizatora ULS, w określonym terminie zgłoszeń.
3. Zgłoszenia powinny być składane osobiście w Biurze Sportu, 30-065 Kraków, ul. Piastowska 26d,
4. Dopuszcza się możliwość uzupełniania składu w trakcie rozgrywek na druku zgłoszenia imiennego (zgodnie
z Regulaminem ULS, punkt IV Zasady Zgłoszenia, pkt. 3), nie później niż 30 minut przed pierwszym meczem
w rozgrywkach – maksymalnie do liczby 12 osób w drużynie.
5. Dodatkowo oprócz zgłoszenia imiennego, każda drużyna wydziałowa winna jest wpłacić kaucję zwrotną
w wysokości 200 zł w Biurze Sportu UJ, za udział w turnieju. Opłata będzie zwracana tylko tym drużynom, które
rozegrają wszystkie mecze przewidziane dla nich w turnieju, w wymaganym przez regulamin rozgrywek składzie
osobowym. Zwrot w/w kwoty nastąpi do 5 dni roboczych od daty zakończenia turnieju ULS.
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VI. WERYFIKACJA
1. O dopuszczeniu zawodnika do gry decyduje Organizator Turnieju, sędzia spotkania lub sędzia główny zawodów
na podstawie dokumentów zawartych w pkt. IV.3. przedłożonych przez kapitana lub trenera zespołu.
2. Prawo do weryfikacji dokumentów posiadają Organizatorzy ULS - pracownicy BS.
3. Kierownictwo zespołu zobowiązane jest w czasie trwania meczu/rozgrywek przedłożyć do wglądu sędziego
lub organizatora ULS odpowiednie dokumenty (pkt. IV.3) na wniosek weryfikatora lub kierownictwa drużyny
przeciwnej.
VII. ODWOŁANIA I PROTESTY
1. Wszystkie sprawy sporne związane z organizacją zawodów rozstrzyga Organizator ULS.
2. Odwołania i protesty odnośnie przekroczenia przepisów należy składać wraz z uzasadnieniem do Biura Sportu
w ciągu 2 dni roboczych od ukończenia zawodów.
3. Organizator rozpatruje odwołania i protesty w terminie do 7 dni roboczych od momentu ich
złożenia z zachowaniem pkt. VII 2 i VII 3.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołanie/protest nie będzie rozpatrywany.
5. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu ULS, Organizator może zbadać
sprawę z urzędu.
VIII. NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe fundowane będą zgodnie z możliwościami finansowymi i uznaniem Organizatora ULS.
IX. KARY
1. Zespół, którego mecz zostanie zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika, nie zostanie dopuszczony
do kolejnego turnieju ULS.
2. Start nieuprawnionego zawodnika, powoduje zweryfikowanie spotkania/startu jako walkower dla przeciwnika
i niedopuszczenie zawodnika do startu w kolejnych edycjach ULS.
X. FINANSOWANIE
1. Biuro Sportu pokrywa koszty organizacji, obsługi technicznej i sędziowskiej.
XIV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. ULS odbywa się zgodnie z aktualnym regulaminem oraz przepisami PZPN – Futsal z wyjątkiem postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, NNW lub od odpowiedzialności cywilnej.
3. Zgłoszenie zawodnika do Turnieju ULS jest jednocześnie oświadczeniem, że jego stan zdrowia pozwala
mu na udział w zawodach i podejmuje w nim udział na własną odpowiedzialność oraz zapoznał
się z Regulaminem ogólnym ULS.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po każdego turnieju ULS. Drużyny i zawodnicy biorą udział w zawodach
na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko możliwości odniesienia kontuzji, oraz ponoszą osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Jednocześnie drużyny i zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
w razie wypadku lub szkody związanej z turniejem ULS.
5. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektów sportowych.
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7. Zabronione jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami polskich związków sportowych.
8. Jeżeli świadomie zostanie wprowadzony do reprezentacji wydziału zawodnik nieuprawniony do startu, Biuro
Sportu poinformuje o tym fakcie Władze Wydziału.
9. Jeżeli podczas turnieju ULS zawodnik/drużyna reprezentująca/y barwy danego wydziału złamie prawo, będzie
prezentowała postawę niegodną miana studenta/doktoranta/pracownika UJ, Organizator poinformuje o tym
fakcie Władze danego Wydziału lub odpowiednich zwierzchników danego pracownika.
10. Zgłoszenie uczestnictwa w ULS zgodnie z pkt. IV, ust. 3a jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie/rozpowszechnianie przez
UJ wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych wykonanych w ramach sesji
fotograficznych w dniach 16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r. przez pracowników BS (poprzez publikację
w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem dowolnego medium, w tym
w szczególności w materiałach drukowanych oraz na stronach internetowych.), na podstawie art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.).
11. Pozostałe sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane przez Organizatora ULS.
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Załącznik nr 2. do Regulaminu ULS w futsalu, 16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r. – Zgoda na wykorzystanie
wizerunku
Imię i nazwisko: ……………………………………….
Adres: ………………………………………………………
Kontakt: …………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu prezentowania go na stronach internetowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych w tym również
foto, video UJ, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja
2018 r., poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4
lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mojego wizerunku przez Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez:
utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie
do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne
udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych,
na wydarzeniach promocyjnych UJ.
1.

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:

prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania
w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UJ, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany;
2.
prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach UJ,
a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska;
Przetwarzanie mojego wizerunku w materiałach związanych z moim uczestnictwem w zawodach i projektach
sportowych organizowanych oraz Biuro Sportu UJ nie narusza moich dóbr osobistych. Oświadczam również,
że jestem świadomy/a, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w ww. materiały.
Uniwersytet Jagielloński ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszym zezwoleniu.

........................................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Sportu UJ, odpowiednio do dnia 13.11.2019 r. i 04.03.2020 r.
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