
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pismo okólne 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 17/2017 z 15 września 2017 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zajęć brydża sportowego prowadzonych w ramach 

Politechniki Otwartej  

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) oraz §17 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej: 

§1 Wprowadza się Regulamin zajęć brydża sportowego prowadzonych w ramach Politechniki 

Otwartej. 

§2 Pismo okólne Rektora PG wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, 

prof. zw. PG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik 
do Pisma okólnego Rektora PG nr 17/2017 z 15 września 2017 r. 
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ BRYDŻA SPORTOWEGO 
PROWADZONYCH W RAMACH POLITECHNIKI OTWARTEJ 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zajęcia nauki gry w brydża sportowego realizowane są przez Politechnikę Gdańską w ramach 

Politechniki Otwartej.  

WARUNKI NABORU NA ZAJĘCIA 

1. Nabór na zajęcia odbywa się poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://pg.edu.pl/pg-otwarta. Termin 

dostarczania/nadsyłania formularzy oraz dokładny adres, pod jaki należy dostarczyć formularz, 

podany zostanie w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie http://pg.edu.pl/pg-otwarta; decyduje 

data wpływu.  

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie 

danych osobowych – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają 

pracownicy i emerytowani pracownicy Politechniki Gdańskiej.   

WARUNKI PROWADZENIA ZAJĘĆ 

1. Udział w zajęciach brydża sportowego jest nieodpłatny.  

2. W zajęciach uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz podpisanie 

oświadczenia o dobrowolnym udziale w zajęciach stanowiącego załącznik nr 3 do 

regulaminu.   

4. Harmonogram zajęć, ich terminy i godziny ustala prowadzący w porozumieniu 

z koordynatorem Politechniki Otwartej. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie 

http://pg.edu.pl/pg-otwarta. 

5. Politechnika Gdańska zapewnia uczestnikom sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć: karty, 

pudełka itp. 

6. Możliwe są zmiany w ustalonym harmonogramie zajęć ze względu na specyfikę działalności 

Politechniki Gdańskiej.  

7. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

pozostawione przez uczestników w pomieszczeniach Uczelni.  
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8. Przebieg i zakres zajęć odnotowuje się w dzienniku zajęć.  

9. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego Politechnika Otwarta zapewnia 

kompetentne zastępstwo lub realizację zajęć w innym terminie.  

10. O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty e-mail.  

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI 

1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, poszanowania 

mienia Politechniki Gdańskiej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach 

i kulturalnego zachowania. Regulamin zamieszczony jest na stronie http://pg.edu.pl/pg-otwarta.  

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są dostosować się do 

poleceń instruktora lub pracowników Politechniki Gdańskiej. 

3. W przypadku zachowań nagannych, niezgodnych z regulaminem i ogólnie przyjętymi zasadami 

współżycia społecznego, uczestnik może być wykluczony z zajęć decyzją właściwego 

prorektora Politechniki Gdańskiej.  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje właściwy prorektor 

Politechniki Gdańskiej. 

2. Regulamin zatwierdza Rektor Politechniki Gdańskiej. 

 

http://pg.edu.pl/pg-otwarta


Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć brydża sportowego 
prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej 

 

 
 
 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
NA ZAJĘCIA BRYDŻA SPORTOWEGO 

REALIZOWANE W RAMACH POLITECHNIKI OTWARTEJ  
 

UCZESTNIK 

Imię i nazwisko: 
 
 

□ jestem pracownikiem Politechniki Gdańskiej 

□ jestem emerytowanym pracownikiem Politechniki Gdańskiej 

 

Telefon kontaktowy: 
 
 

E-mail:  
 
 

POZIOM ZAAWANSOWANIA  
   

Proszę zaznaczyć poziom zaawansowania gry w brydża sportowego  

□ nigdy nie grałem 

□ grałem wyłącznie towarzysko 

□ grałem w brydża sportowego 

 

OŚWIADCZENIE  

 
 

Zapoznałem się z regulaminem zajęć brydża sportowego realizowanych w ramach Politechniki 
Otwartej i akceptuję jego postanowienia.  

 
Miejsce i data: 

 

 

Czytelny podpis:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć brydża sportowego 
prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej 

 
 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.). 

Administratorem danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233), 

ul. G. Narutowicza 11/12. Udostępnione dane wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby 

realizacji prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej zajęć brydża sportowego, w tym 

kontaktu e-mailowego, telefonicznego oraz archiwizacji list obecności, niniejszej zgody, 

formularza zgłoszeniowego i oświadczenia. Dane te nie będą przekazywane osobom 

trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do kontroli. Przyjmuję do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów rekrutacji i uczestniczenia 

w zajęciach brydża sportowego, i mam prawo wglądu w dane osobowe, jak również 

prawo żądania ich skorygowania lub usunięcia.  

 

 

…………………………………………………………

Data i czytelny podpis 

  



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu zajęć brydża sportowego 
prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że w zajęciach brydża sportowego zorganizowanych przez Politechnikę 

Gdańską w ramach Politechniki Otwartej uczestniczę dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność. Nie będę zgłaszać żadnych roszczeń do Politechniki Gdańskiej 

z tytułu ewentualnych szkód powstałych na moim mieniu lub mojej osobie w związku 

z udziałem w zajęciach.  

 

 

……………………………………………………

Data i czytelny podpis 
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