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§1
POSTANOWIENIAOGÓLNE
1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz warunki
uczestnictwa w VI Festiwalu Nauki „Skołowany Weekend” (zwanym

dalej

„Festiwalem”).
2. Organizatorem Festiwalu jest Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Wydziału
Chemicznego

Politechniki

Warszawskiej

z

siedzibą

w

Warszawie,

ul. Noakowskiego3/301(zwanedalej„Organizatorem”).
3. Festiwalrealizowanybędziew
dniach:7-8kwietnia2018r.
4. Festiwal odbędzie się w Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
PolitechnikiWarszawskiejul.Waryńskiego100-645Warszawa
5. Uczestnikiem Festiwalu jest osoba znajdująca się w Gmachu Wydziału Inżynierii
Chemicznej i Procesowej lub na terenach przylegających zwanych dalej
„Terenem Festiwalu”, która wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowejhttp://skolowanyweekend.pl/,któryzostałzaakceptowany.
6. Akceptacjaformularzaodbywasiędrogąmailową.
7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania
Festiwalu będą przebywali na Terenie Festiwalu. Każdy Uczestnik przebywający
na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do
postanowieńRegulaminu.
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8. Celem

Regulaminu

jest

zapewnienie

bezpieczeństwa Festiwalu poprzez

określenie zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez
nie
z
TerenuFestiwalu,atakżekorzystaniazeznajdującychsięnanimurządzeń.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników w trakcie trwania
Festiwalu.
10. Organizator

nie

bierze

odpowiedzialności

za

treści

prezentacji

przedstawianychwtrakcietrwaniaFestiwalu.
11. WejścienaTerenFestiwaluoznaczaakceptacjępostanowieńRegulaminu.

§2
PRAWAIOBOWIĄZKIUCZESTNIKÓW
1. Wstęp na Teren Festiwalu w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje
wszystkimosobom,zzastrzeżeniemust.7niniejszegoparagrafu.
2. Wstęp na poszczególne wykłady przysługuje osobom wcześniej zarejestrowanym
na nie poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz prawnym
opiekunomUczestników.
3. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania
przepisówBHPorazpostanowieńRegulaminu.
4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Festiwalu są zobowiązane
do
stosowaniasiędopoleceńporządkowychOrganizatora.
5. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu i posiadania przez osoby w nim
uczestniczące w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających,
substancjipsychotropowychatakżeinnychtegotypuśrodków.
6. Na Terenie Festiwalu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub
agitacjipolitycznej.
7. Na
TerenFestiwaluobowiązujezakazwstępudlaosób:
a)

znajdujących

się

pod

wpływem
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alkoholu,

środków

odurzających,

psychotropowychlubinnychpodobniedziałającychśrodków,
b)

zachowujących

się

agresywnie,

prowokacyjnie albo w inny sposób

stwarzającychzagrożeniedlabezpieczeństwalubporządkupublicznego.
8. Z Terenu Festiwalu zostaną usunięte osoby, o których mowa w ust. od 5 do 7
oraz
ust.10niniejszegoparagrafu.
9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na Teren Festiwalu jest
jednoznaczny

z

udzieleniem

ich

zgody

na

nieodpłatne

nagrywanie,

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku
lub głosu w związku z Festiwalem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem
przedstawiającym Festiwal. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
wobec
Organizatoraztegotytułu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika Festiwalu,
który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze
Festiwalu.

§3
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu oraz
prawo do ustalenia i zmiany programu Festiwalu pod względem merytorycznym i
czasowymwprzypadkuwystąpieniaokolicznościsiływyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje,
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
awarie
lubzakłóceniapracyurządzeńdostarczającychenergięelektryczną.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika
pozostawionenaTerenieFestiwalu.
4. Niniejszy

Regulamin

jest

udostępniony

http://skolowanyweekend.pl/
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na

stronie

internetowej

