
Regulamin sal i laboratoriów Politechniki Wrocławskiej dla uczestników Nocy Innowacji 

(05.10.2019) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady i warunki przebywania w salach i laboratoriach Politechniki Wrocławskiej 

podczas wydarzenia pt.: „Noc Innowacji” organizowanego 05 października 2019 roku. 

§ 2. 

Przez określenia użyte w regulaminie należy rozumieć: 

1) Wykładowca – osoba prowadząca prelekcję, prezentację, pokaz lub warsztaty 

2) Słuchacz – osoba, która uczestniczy w prelekcji, prezentacji, pokazie lub warsztatach 

3) Organizator – przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej, który czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem imprezy 

4) Upoważnione służby – Straż Politechniki, straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe 

5) Program – dokument zawierający opis poszczególnych część wydarzenia „Noc Innowacji” 

organizowanego na terenie Politechniki Wrocławskiej 

6) Kampus Uczelni – teren Politechniki Wrocławskiej 

 

§ 3. Ogólne zasady uczestnictwa wydarzeniu 

1) Politechnika Wrocławska jest organizatorem wydarzenia pt.: „Noc Innowacji”, odbywającego 

się na terenie Kampusu Uczelni. 

2) Każdy ze Słuchaczy zobowiązany jest do rezerwacji miejsca/miejsc na poszczególne części 

wydarzenia zawarte w programie imprezy w serwisie evenea.pl  

3) Osoby, które nie spełnią tego warunku, mogą zostać nie wpuszczone przez Organizatora do 

sali laboratoryjnej, w której odbywa się wydarzenie. Rejestracja uczestnictwa jest 

jednoznaczna z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu imprezy. 

4) W czasie przebywania na terenie Kampusu Uczelni, a w szczególności w salach, Słuchacz 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a także ogólnie obowiązujących norm 

zachowania w miejscach publicznych. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w wykładach, prezentacjach lub doświadczeniach 

1) Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń wiekowych, ujętych w programie 

wydarzenia. Organizator ma prawo nie wpuścić na salę wykładową osób nie spełniających 

tego warunku. Osoby poniżej 16 r. ż. powinny być pod opieką dorosłych, którzy biorą na 

siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych. 

2) Odzież wierzchnią, plecaki, torby należy pozostawić w szatni budynków, w których odbywają 

się poszczególne części wydarzenia. 

3) Politechnika Wrocławska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z 

niestosowania się do zaleceń Organizatora lub Wykładowcy. 

4) Zabronione jest niszczenie urządzeń i wyposażenia sali wykładowej, jej zanieczyszczanie lub 

zaśmiecanie. 



5) Słuchacz zobowiązany jest do zajęcia miejsca w części przeznaczonej dla publiczności tak, aby 

nie zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników wydarzenia (np. nie zajmując miejsca 

na drodze ewakuacyjnej). 

6) Zabronione jest palenie tytoniu i e-papierosów w salach wykładowych i budynkach 

Politechniki Wrocławskiej. 

7) Zabronione jest wnoszenie napojów i innych artykułów żywnościowych na salę wykładową. 

8) Zabronione jest wnoszenie i korzystanie ze środków narkotycznych i odurzających. 

9) Zabronione jest wnoszenie broni, materiałów wybuchowych i  innych niebezpiecznych 

przedmiotów. 

10) Zabronione jest wnoszenie niebezpiecznych substancji, w szczególności środków żrących i 

trucizn. 

11) Zabronione jest wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów 

asystujących. 

12) Zabronione jest głośne zachowywanie się lub zakłócanie w inny sposób spokoju w sali 

wykładowej. 

13) Telefony komórkowe podczas wykładu, prezentacji lub doświadczenia powinny być 

wyciszone lub wyłączone. 

14) Rejestracja wydarzenia (audio, video, fotograficzna) jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Wykładowcy. 

15) W przypadku powstania szkody z winy Słuchacza (np. uszkodzenie sprzętu, mienia, itp.), 

Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Słuchacza kosztami likwidacji szkody. W 

przypadku Słuchaczy nieletnich, odpowiedzialność przejmują opiekunowie prawni Słuchacza. 

16) W trosce własne bezpieczeństwo Słuchacze są zobowiązani BEZWZGLĘDNIE stosować się do 

uwag Wykładowcy i/lub Organizatora, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i życia. 

17) W wypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, uczestnik ma obowiązek postępowania 

zgodnie z instrukcjami przedstawicieli Organizatora lub Upoważnionych Służb. 

W razie nie przestrzegania powyższych zasad Wykładowca lub Organizator mają prawo wyprosić 

Słuchacza z sali. 

 

 


