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R E G U L A M I N  O G Ó L N Y  

WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH NOCY INNOWACJI 

 NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 

1) Organizatorem Wydarzenia/Imprezy jest: Politechnika Wrocławska. 

2) Wydarzenie odbędzie się w dniu 5.10.2019 od godz. 16.00 w budynkach D 21 oraz C 15. 

3) Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regula-

minu. 

4) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do Regulaminu 

będzie pozbawiony prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu. 

5) Za „uczestnictwo w Wydarzeniu” rozumie się uczestniczenie w warsztatach/wysta-

wie/pokazie/prezentacji/prelekcji itp. organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. 

6) Wydarzenie odbywa się w miejscu i czasie określonym przez Organizatorów i podanym 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydarzenia:  https://festiwalcyfryza-

cji.pl.  

7) Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny udział w tym Wydarzeniu.  

8) Osoby małoletnie uczestniczą w Nocy Innowacji na wyłączną odpowiedzialność swoich 

opiekunów.  

9) Organizator powołuje służbę porządkową, którą będą stanowić: odpowiednio oznako-

wani wolontariusze, Strażnicy ochrony Uczelni, bądź pracownicy zewnętrznej firmy 

ochroniarskiej. 

10) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się 

poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. 

11) Każdy uczestnik dobrowolnie zgadza się na poddanie kontroli tożsamości, bagażu prze-

prowadzanej przez wolontariuszy lub pracowników Organizatora, podczas wejścia na te-

ren Wydarzenia , jeśli taka będzie przeprowadzana. 

12) Uczestnik zobowiązany jest przebywać w miejscu do tego wyznaczonym przez Organi-

zatora. 

13) Na teren wszystkich Wydarzeń organizowanych przez Organizatorów nie wolno wnosić 

uczestnikom alkoholu (bez względu na rodzaj i opakowanie), środków psychoaktyw-

nych; jak również przedmiotów, które mogą potencjalnie lub bezpośrednio stanowić za-

grożenie dla życia lub zdrowia innych uczestników. Listę zabronionych przedmiotów 

każdorazowo może sporządzić Organizator Imprezy. 

14) W przypadku uczestnictwa w Wydarzeniu osoby pod wpływem środków odurzających, 

bądź alkoholu obowiązuje bezwzględne usunięcie takiego uczestnika z terenu Wydarze-

nia. Dodatkowo Organizator aktywności może podjąć wobec takiej osoby działania dys-

cyplinarne określone w innych przepisach. 

15) Organizator ma prawo odmówić osobie wejścia na teren Imprezy, jeśli stwierdzi się, że 

osoba ta może zakłócać ład i porządek publiczny przed wejściem na jej teren lub w jej 

pobliżu, jak również można odmówić wstępu lub przebywania na Imprezie osobom, któ-

rych wygląd zewnętrzny uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości. 

16) Każdy uczestnik dobrowolnie zgadza się na poddanie kontroli tożsamości, bagażu prze-

prowadzanej przez pracowników Organizatora, podczas wejścia na teren Wydarzenia, 

jeśli taka będzie przeprowadzana. 
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17) Organizator zapewnia uczestnikom wydarzenia pomoc medyczną oraz dostęp do zaple-

cza higieniczno-sanitarnego dostosowane do ilości miejsc udostępnionych przez Organi-

zatora uczestnikom Imprezy. 

18) Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

19) Zabrania się: 

 wprowadzania zwierząt na teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników, 

 wspinania się na wszelkie obiekty na terenie Imprezy. 

20) Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez niego na terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody 

wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na te-

renie Imprezy za zgodą Organizatora. 

21) W przypadku spowodowania zniszczeń przez uczestnika Wydarzenia zostaje sporzą-

dzony protokół incydentu, w którym sprawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 

wyrządzonych szkód. W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu 

protokołu nastąpi natychmiastowe wydalenie z Wydarzenia, zgodnie z wcześniej opisa-

nymi zasadami. 

22) O rażących aktach: przemocy, wandalizmu, kradzieży, pozbawienia godności, obrażenia 

dobrego imienia, naruszenia nietykalności osobistej, występków zagrażających bezpie-

czeństwu innych uczestników lub celowemu działaniu na szkodę innego uczestnika, bądź 

Organizatorów, informowane będą władze Uczeni, a w uzasadnionych przypadkach za-

wiadomiona zostanie Policja. 

23) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wy-

nikiem nie przestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów i poleceń służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

24) Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin 

nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Re-

gulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. 

25) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany miejsca i/lub ter-

minu, jeśli będzie to wynikało z przyczyn od niego niezależnych. 

26) Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Imprezy, jeśli Organizator lub 

inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie i życie uczestników Im-

prezy. 

27) Jeśli Organizator wyznaczy strefy ograniczonego wejścia np. strefę techniczną przezna-

czoną na sprzęt i dla obsługi, to wejście tam nieupoważnionych uczestników Wydarzenia 

jest zabronione. 

28) Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz e-papierosów w budynkach 

Uczelni; uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub jakiegokolwiek innego zagro-

żenia dla osób lub mienia na terenie Imprezy obowiązany jest natychmiast powiadomić 

Organizatorów lub służbę porządkową Wydarzenia. 

29) Zabronione jest zastawianie lub tarasowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdo-

wych dla służb ratowniczych oraz hydrantów, a także innych urządzeń, które są nie-

zbędne w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy. 
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30) Organizator informuje, że uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na przebywanie w stre-

fie natężenia pola elektromagnetycznego.  

31) Udział w pokazie pt.: „Zagrożenia elektromagnetyczne”, odbywającym się w Laborato-

rium Kompatybilności Elektromagnetycznej,  jest zabroniony dla osób z rozrusznikami, 

neurostymulatorami oraz implantami metalowymi ze względu na przebywanie w polu 

elektromagnetycznym. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za po-

wstałą ewentualną utratę zdrowia, spowodowaną pozostawaniem w strefie pola elektro-

magnetycznego, generowanego przez urządzenia używane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

32) Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów marketingowych, dokumen-

tacyjnych lub reklamowo-promocyjnych. Organizator lub osoby przez niego upoważ-

nione mogą korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego 

wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wi-

zerunku określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Uczestnicy lub osoby przeby-

wające na terenie Imprezy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie ich wize-

runku, zarejestrowanego podczas Imprezy. 

33) Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urzą-

dzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp. 

34) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy lub innych Wyda-

rzeń towarzyszących Imprezie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji im-

prez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia, 

35) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://festiwalcyfryzacji.pl, u organi-

zatora oraz przed wejściami na teren Imprezy. 

36) Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2019 i obowiązuje do momentu oficjalnego za-

kończenia Imprezy przez Organizatora. 

 

Załączniki:  

1. Notatka z miejsca zdarzenia  

2. Protokół szkody 

3. Regulamin sal 

 
 

https://festiwalcyfryzacji.pl/

