
Regulamin

„Programu Stażowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1. Staż – 20 godzinny pobyt w jednym z wybranych Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod opieką

jego kierownika;
2. Organizator – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (90-419), Al. Kościuszki 4, NIP 725 18 43 739, REGON 473

073 308.
3. Uczestnik – maturzyści z całego kraju RP
4. Partnerzy – Biuro Promocji UM, Zakłady Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja dla Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi
5. Kapituła Konkursowa – przedstawiciele Biura Promocji oraz pracownicy Zakładów biorących udział w

Programie Stażowym;

§2 Cel

Celem jest:
1. zachęcenie maturzystów do wyboru studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
2. wzbudzenie zainteresowania młodzieży pracą w laboratorium
3. promocja nauki wśród młodzieży szkolnej
4. promowanie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§3 Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. w momencie odbywania stażu ukończone 18 lat oraz posiadanie statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej
2. rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.staze.umed.pl
3. samodzielne wypełnienie testu kwalifikującego, który odbędzie się w siedzibie Organizatora

§4 Harmonogram

1. rejestracja stażu uruchomiona będzie w dniu 20.10.2021 na stronie Organizatora: www.staze.umed.pl,
w zakładce rejestracja

2. ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 7.11.2021.



3. w dniu 10.11.2021, o godzinie 12:00, a Auli Zachodniej, mieszczącej się w Centrum Kliniczno-
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251) odbędzie się test kwalifikujący, którzy
uczestnicy wypełniają jednorazowo podczas 30 minutowego spotkania

4. w przypadku, kiedy okaże się, że test kwalifikujący rozwiązywany jest niesamodzielnie, wówczas uczestnik
zostanie wykluczony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego

5. w dniu 16.11.2021 Kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy najpóźniej do 19.11.2021 zostaną
poinformowani mailowo o wygranej

6. decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna
7. w przypadku rezygnacji z odbycia stażu któregokolwiek z 20 zwycięzców, na jego miejsce wchodzi kolejna

osoba z listy uczestników, która otrzymała największą liczbę punktów na teście
8. terminy staży będą ustalane indywidualnie i odbędą się nie później niż do dnia 31.03.2021
9. Organizator zapewnia wszelkie materiały potrzebne do odbycia stażu w tym rękawiczki jednorazowe,

fartuchy, materiały laboratoryjne, etc.
10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia etc.
11. udział w konkursie jest nieodpłatny

§4 Nagrody
I. Nagrodami w konkursie dla 20 uczestników, którzy otrzymali najwyższy wynik w teście jest:
1) udział w dwudziestogodzinnym stażu w jednym z wyznaczonych zakładów Uniwersytetu Medycznego w

Łodzi, w 4-osobowych zespołach
II. Nagrodami dla osób, które odbyły staż, zostały przyjęte na wybrane studia na Uniwersytecie Medycznym w

Łodzi oraz zaliczyły pierwszy semestr studiów są:
1) Nagroda Rektora wypłacona jednorazowo w wysokości 1000 PLN
2) Nagroda rzeczowa w postaci czytnika ebooków ufundowana przez Partnera tj. Fundację dla Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi
3) Jednodniowe warsztaty w Akademickim Biurze Karier

III. Nagrodami dla wszystkich uczestników stażu są:
1) Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na wszystkie wybrane kierunki studiów w procesie rekrutacji
2) Bluza i koszulka z logiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3) Zestaw gadżetów z logiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4) Dyplom ukończenia stażu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator stażu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania stażu.
3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.



§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 13 powołanego
rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:
1. administratorem danych osobowych maturzystów jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,

przy
al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308;

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu e-mail: podo@umed.lodz.pl

3. dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia „Stażu w Zakładzie Biochemii”.
4. dane osobowe maturzystów będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionych na podstawie

przepisów prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia przetwarzania
danych osobowych

5. dane osobowe maturzystów przechowywane będą przez cały czas trwania stażu
6. maturzyści posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, usunięcia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest ona
podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność operacji
na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia

7. uczniowie posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

8. podanie przez uczniów danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa
w stażu

9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
10. dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowani decyzji.


