
 
Regulamin wydarzenia "Pokój Nicoli Tesli- turniej szkół" 

 
 

§1. Wydarzenie „Pokój Nicola Tesli- turniej szkół” organizowany jest  na Terenie wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki (ul. Akademicka 7, 20-031 Lublin) w sali 505 

§2. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl Marii 
Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin( dalej zwany Uczelnią) działający poprzez własną jednostkę 
organizacyjną tj. wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki w lublinie oraz Koło Naukowe Studentów 
Fizyki (dalej zwane KNSF) pod patronatem Dziekana Wydziału  

§3. Uczestnikami wydarzenia mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych  
§4. Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o możliwości przetwarzania danych 
osobowych (pliki pdf) na adres e-mail: knsf@poczta.umcs.lublin.pl, a następnie dostarczenie 
oryginałów pism drogą pocztową lub osobiście, np. przed rozpoczęciem rozgrywki. Niedostarczenie 
oryginałów oznacza dyskwalifikację drużyny. 

§5. W formularzu (podpisanym przez Opiekuna drużyny i Dyrektora Szkoły i opatrzonym pieczątką 
Dyrektora Szkoły) należy podać: 

a) imiona i nazwiska Uczniów wchodzących w skład drużyny oraz daty urodzenia, 
b) imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna drużyny, 
c) pełną nazwę Szkoły, 
d) dane kontaktowe Opiekuna drużyny (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), 

§6. Każda szkoła chcąca wziąć udział w Turnieju musi przesłać zgłoszenie maksymalnie dwóch drużyn 4-5 
osobowych  

§7. Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłane Opiekunowi drużyny drogą elektroniczną. 
§8. Turniej przeprowadzany jest w dn. 10-14.12.2018 
§9. Ostateczne wyniki turnieju zostaną upublicznione na funpagu KNSF 

https://www.facebook.com/KnsfUmcs/, oraz przesłane drogą elektroniczną do uczestników do 
dn.21.12.2018 

§10. Zwycięzcy drogą elektroniczną zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru nagród    
§11. W wyznaczonym dniu rozgrywki grupa musi pojawić się 15 minut przed wyznaczonym czasem 
§12. Za bezpiecznie dotarcie uczestników odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów 
§13. Pokój wraz z jego wyposażeniem jest własnością Uczelni 
§14. Do Pokoju wstęp dozwolony jest jedynie dla grup uprzednio zgłoszonych organizatorom do 

uczestnictwa w wydarzeniu, i tylko pod ich nadzorem  
§15. Z Pokoju nie wolno wynieść żadnego ze znajdujących się w nim przedmiotów 
§16. W Pokoju nie należy przemieszczać mebli  
§17. Umieszczonych w Pokoju zagadek nie należy w żadnym wypadku rozwiązywać metodą siłową, gdyż 

naraża to zdrowie uczestników wydarzenia, jak również własność materialną uczelni 
§18. Elementów aparatury Pokoju, zwłaszcza zasilanych elektrycznie nie należy rozkręcać, rozkładać itp. 
§19. Wszelkie elementy i narzędzia konieczne do rozwiązania zagadek znajdują się w Pokoju 
§20. W Pokoju należy mieć na uwadze zasady BHP, a przede wszystkim zachować rozsądek i troskę o 

zdrowie własne i innych  
§21. Pokój jest monitorowany wizualnie jak i dźwiękowo ze względów na bezpieczeństwo jak i  zasady gry  
§22. w każdej chwili trwania wydarzenia możliwy jest kontakt głosowy z opiekunami Pokoju 
§23. pokój nie jest przystosowany dla osób z epilepsją i klaustrofobią  
§24. Organizator przewiduje 1 nagrodę dla zwycięskiej drużyny. Kryterium oceny stanowi czas opuszczenia 

pokoju 
 
 
 



 
 

§25. Uczestnicy Turnieju wysyłając zgłoszenie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na: 
a) Przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby związane z 

przeprowadzeniem Turnieju, a także-zgodnie z własną wolą- na opublikowanie swojego 
imienia i nazwiska, nazwy szkoły i informacji o uzyskanej nagrodzie na stronach 
internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora, a także w innych środkach 
masowego przekazu, w związku z działaniami informacyjnymi i marketingowymi Organizatora 

b) Utrwalenie ich wizerunków podczas uczestnictwa w Turnieju na zdjęciach/filmach 
wykonanych w trakcie jego trwania i wykorzystanie ich w związku z działaniami 
informacyjnymi związanymi z Turniejem, w szczególności wykorzystanie ich w artykułach i 
publikacjach Organizatora 

Zgody określone w punktach b) i c) są dobrowolne, przy czym wyrażenie niektórych zgód jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju 

§26. W celu organizacji Turnieju Organizator pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym w Formularzu 
zgłoszeniowym. 

§27. Uczestnik Turnieju, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody,  zgłoszenia zmiany, 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych. W przypadku skorzystania z 
tego prawa nie będzie możliwy udział w Turnieju. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na 
legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

§28. Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii 
Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin działający – w zakresie związanym z organizacją Turnieju -  poprzez 
własną jednostkę organizacyjną tj. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin. Zbierane są one 
przez Wydział w związku z dobrowolnym zgłoszeniem uczestników przez Szkołę, niemniej bez podania 
danych nie jest możliwy udział w Turnieju. Gromadzone są one wyłącznie w celu ich przetwarzania dla 
realizacji Turnieju, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, a po 
zakończeniu Turnieju w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora w okresie 
archiwizacji danych, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora. Nie będą podlegały 
dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom 
zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, 
a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, 
przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 
danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy 
osób biorących udział w Turnieju. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 
Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl 

§29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, których nie otrzymał z przyczyn od niego 
niezależnych. 

§30. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem na Wydział, 
oraz ubezpieczeniem uczniów i Opiekuna. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Zasady Gry 
 
 
• Uczestnicy mają za zadanie wydostać się z Pokoju Zagadek poprzez rozwiązanie określonych 

zadań 
• Czas na rozwiązanie zagadek wynosi 60 minut, licząc od momentu zamknięcia drzwi 
• Uczestnicy mają prawo do podpowiedzi, w wybranych przez siebie momentach przy czym brane 

podpowiedzi mają wpływ na wynik końcowy w następujący sposób: 
 1 podpowiedź- 2 minuty doliczone do ostatecznego czasu wyjścia z pokoju 
 2podpowiedź- 4 minuty doliczonych do ostatecznego czasu wyjścia z pokoju 
 3 podpowiedź i każda kolejna -6 minut doliczonych do ostatecznego czasu wyjścia z pokoju 
 

  
 
 


