
 

 

 

ROK AKADEMICKI 2022/23 
 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Kolorowy Uniwersytet to projekt edukacyjny, którego celem jest popularyzacja na-
uki oraz rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego uczniów klas II-V szkół 
podstawowych. 

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym organizatorem pro-
jektu Kolorowy Uniwersytet. 

3. Tematy zajęć opracowane i prezentowane są przez naukowców reprezentujących 
poszczególne wydziały/jednostki UAM oraz zaproszonych gości. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć. Każdora-
zowo po dokonaniu zmiany pojawi się odpowiedni komunikat na stronie interneto-
wej kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl.  

5. Zajęcia prowadzone są w dwóch formułach, co oznacza, że: 

a) Formuła stacjonarna, czyli zajęcia prowadzone w budynkach UAM, będzie 
wymagała rejestracji w określonym terminie przez panel na stronie interne-
towej projektu i będzie ograniczona limitem miejsc; 

b) Formuła zdalna, rozumiana jako dodatkowe materiały produkowane w za-
leżności od możliwości organizatora, publikowane na kanale Youtube pro-
jektu, nie będzie wymagała rejestracji, będzie ogólnodostępna, dla wszyst-
kich zainteresowanych 

 

ZASADY KSZTAŁCENIA  

 

1. Harmonogram roku akademickiego 2022/23 jest publikowany na stronie interneto-
wej kolorowy.amu.edu.pl 

2. Zajęcia są przeznaczone dla grupy wiekowej 7-12 lat. 

3. Oprócz spotkań stacjonarnych i materiałów zdalnych organizator przewiduje dodat-
kowe materiały okolicznościowe. 

4. Komunikacja z uczestnikami projektu będzie odbywać się za pomocą strony inter-
netowej, social mediów oraz korespondencji elektronicznej. 

 

 

 

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań  
tel. +48 61 829 4399/4488 
kolorowy@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

Sekcja Promocji | Centrum Marketingu 
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MŁODZI NAUKOWCY 

 

1. W trakcie trwania projektu każdy chętny uczestnik bieżącej edycji Kolorowego 
Uniwersytetu może zostać młodym wykładowcą (młodym naukowcem). 

2. Zgłoszeń młodych wykładowców dokonują rodzice przesyłając taką informację na 
adres: kolorowy@amu.edu.pl.  

3. Zajęcia młodego naukowca mogą nawiązywać do obszaru wiedzy, który w danym 
miesiącu będzie poruszany przez naukowca UAM z danego wydziału/jednostki. 
Młody naukowiec może również opowiedzieć szerokiej publiczności o swoich zainte-
resowaniach czy pasjach, nawet wtedy, gdy temat wystąpienia nie będzie bezpo-
średnio związany z głównym obszarem nauki w danym miesiącu. 

4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa młodego naukowca w projekcie jest udziele-
nie przez jego rodziców stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka oraz zgody na wykorzystanie i publikacje wizerunku dziecka, a także udzie-
lenie przez autora wystąpienia licencji do korzystania z wystąpienia oraz zgody na 
wykonywanie praw zależnych. 

 

REJESTRACJA 

 

1. Wymóg rejestracji dotyczy tylko formuły stacjonarnej i odbywa się wyłącznie po-
przez wypełnienie formularza na stronie kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl. 
 

2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu Kolorowy Uniwersytet jest 
BEZPŁATNY. 

 
3. Rejestracja obowiązuje uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz 

województwa Wielkopolskiego w wieku 8-12 lat. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, 
a uczęszcza do szkoły podstawowej od 6 roku życia i jest aktualnie uczniem II klasy 
– kwalifikuje się do udziału w projekcie. 

 
4. Grupa zorganizowana oznacza co najmniej 5, maksymalnie 30 dzieci wraz z jednym 

opiekunem/nauczycielem/rodzicem. 
 

5. Przewidziano dwie grupy zajęciowe przedpołudniową i popołudniową. Limit studen-
tów w jednej grupie to maksymalnie 150. 

 
6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest POPRAWNE wypełnienie formularza reje-

stracji za pośrednictwem strony: kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl .  
 

Formularz rejestracji pojawi się w pierwszej połowie września 2022! 
 

7. Osoba dokonująca rejestracji staje się jednocześnie kontaktem dla koordynatora 
projektu. 
 

8. Panel rejestracji zostanie włączony na stronie kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl po 
ogłoszeniu komunikatu o terminie rozpoczęcia zapisów w aktualnościach na 
stronie www.kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl oraz funpage’u na portalu 
facebook.com.  

 
9. Rejestracja trwa do uzyskania limitu chętnych.  

 
NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! SYSTEM BĘDZIE WYBIERAŁ LOSOWO! 

 
14. Zgłoszenia po zamknięciu listy studentów zostaną wpisane na listę rezerwową. 

 

mailto:kolorowy@amu.edu.pl
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15. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, 
a jedynie z wyrażeniem chęci uczestniczenia. 

 
16.  Informację o wynikach rekrutacji otrzymują wszyscy, którzy dokonają zgłoszeń w 

wyznaczonym terminie.  
 

17. Po zakwalifikowaniu się do projektu, na podany w formularzu rejestracyjnym adres 
mailowy rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela przesłane zostaną formularze 
zgód. Skany podpisanych zgód należy przesłać do koordynatora projektu. Brak 
przesłania podpisanych zgód w wyznaczonym terminie będzie skutkował skreśle-
niem z listy Uczestników. 

 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Studentem Kolorowego Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 7 – 12 lat w Polsce. 

2. Formuła stacjonarna: 

• studentem grupy przedpołudniowej może zostać każde dziecko z klasy II i 
III szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielko-
polskiego; 

• studentem grupy popołudniowej może zostać każde dziecko z klasy IV i V 
szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopol-
skiego; 

• studenci zobowiązani są przybywać na zajęcia na czas (ok. 15 min. przed 
planowanym rozpoczęciem) i zachowywać się zgodnie z zasadami obowią-
zującymi w szkole. 

• na zajęciach Kolorowego Uniwersytetu nie spożywa się posiłków 
• dyplom ukończenia jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. 
• dyplom otrzymuje uczestnik, który regularnie brał udział w zajęciach 

stacjonarnych (dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie trwania 
projektu) 
 

3. Formuła zdalna: 

• w zależności od zainteresowania odbiorców organizator zastrzega sobie moż-
liwość publikacji dowolnych treści w formie materiałów audiowizualnych na ka-
nale YT projektu, poprzedzonych wcześniejszą informacją na stronie interneto-
wej;  
• nie wymaga rejestracji, a jedynie wysłania informacji o imieniu i nazwisku 
studenta, jego szkole oraz miejscowości na skrzynkę kolorowy@amu.edu.pl; 
• ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych; 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Nauczyciele/opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dziecka w czasie podróży na wykłady oraz w czasie podróży powrotnej po zakoń-
czeniu wykładów. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 
3. Organizator zapewnia program, wykładowców akademickich, sale, obsługę tech-

niczną, pokrywa koszty wszelkich materiałów potrzebnych do przeprowadzenia     
zajęć, a także materiałów promocyjnych w ramach społecznej odpowiedzialności 
nauki. 

4. Gospodarzami zajęć są wydziały/jednostki UAM i to one odpowiadają za                  
merytoryczną stronę projektu i przeprowadzanych zajęć.  

5. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń opiekunów i wykładowców.  

mailto:kolorowy@amu.edu.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA – KOLOROWY UNIWERSYTET 

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), Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 
iod@amu.edu.pl 

3. Dane osobowe:  
a) Uczestnika / rodzica (opiekuna prawnego) będą przetwarzane  celu rejestra-

cji Uczestnika i wzięcia udziału w  projekcie edukacyjnym Kolorowy Uniwer-
sytet – na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego 
Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

b) Nauczyciela będą przetwarzane w celu rejestracji Uczestnika i wzięcia 
udziału w projekcie edukacyjnym Kolorowy Uniwersytet – na podstawie 
wyrażonej przez niego zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

c) Uczestnika/nauczyciela będą przetwarzane w celach promocyjnych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w postaci wizerunku utrwalonego 
jako zdjęcia i filmy), umieszczone na stronie internetowej amu.edu.pl, kolo-
rowyuniwerystet.amu.edu.pl oraz w uniwersyteckich mediach społeczno-
ściowych - na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna praw-
nego/nauczyciela; 

Dane osobowe Uczestnika/rodzica (opiekuna prawnego)/nauczyciela będą również 
przetwarzane: 

d) w celach marketingowych/promocyjnych – przesyłania drogą elektroniczną 
informacji o wydarzeniach i akcjach organizowanych lub polecanych przez 
UAM, co stanowi uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO oraz na podstawie dobrowolnej zgody na otrzymywanie tego 
typu wiadomości;  

e) w celach dowodowych (archiwalnych) – tj. na potrzeby wykazania określo-
nych faktów, w razie potrzeby, co jest prawnie uzasadnionym interesem Ad-
ministratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. 

5. Odbiorcy danych: w związku z publikowaniem danych na stronach www może dojść 
do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (hosting, obsługa 
informatyczna) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
lub innych dozwolonych instrumentów prawnych. Nadto dane będą udostępnianie 
osobom, do których Administrator kieruje swoje treści (użytkowników portali, stron 
www itp.). Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również właściciel portalu 
społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazy-
wane przez właściciela portalu poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. pań-
stwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, wyko-
rzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Eu-
ropejską (więcej w Polityce Facebook). Nadto dane będą udostępnianie podmiotom 
zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów (tj. odpowiednio przez okres trwania projektu, prowadzenia promocji, prze-
dawnienia roszczeń dotyczących wizerunku) lub do momentu cofnięcia zgody na 
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przetwarzanie danych osobowych/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w za-
leżności od tego, co nastąpi wcześniej. 

7. Rodzic/opiekun prawny/nauczyciel mają prawo dostępu do treści danych osobo-
wych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody, rodzic/opiekun prawny/nauczyciel posiada prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres: 
kolorowy@amu.edu.pl Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób za-
utomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesła-
nek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku, gdy: 
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicz-
nym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjąt-
kiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają inte-
resy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą 
jest dzieckiem; istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz-
czeń. 

 


