Regulamin Festiwalu Nauki organizowanego w ramach
Projektu EDUSCIENCE

Sierpc, 15.05.2015 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji Festiwalu Nauki organizowanego w ramach projektu
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.04-00-118/10-01 („Projekt”);
2. Festiwal Nauki organizowany w ramach Projektu, zwany dalej „Festiwalem”, odbędzie się w dniu
15.05.2015 r. w Sierpcu;
3. Organizatorami Festiwalu są: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (ul. Księcia Janusza 64,
01-452 Warszawa), zwany dalej „Instytutem” oraz Miasto Sierpc (ul. Piastowska 11a, 09-200
Sierpc), zwane dalej „Miastem”;
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Festiwalu, należy przez to rozumieć jednodniową
imprezę odbywającą się na terenie Miasta, w plenerze – na terenie Gimnazjum Miejskiego im. M.
Kopernika, odbywającej się według ustalonego scenariusza;
5. Uczestnikiem części plenerowej Festiwalu jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym
jest ona organizowana. Jest to teren na otwartej przestrzeni, wyznaczony i wydzielony przez
Miasto („Teren Festiwalu”);
6. Przebywanie na Terenie Festiwalu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień
Regulaminu;
7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Terenie Festiwalu i korzystania przez nie ze znajdujących
się na nim urządzeń.

§ 2.
Prawa i obowiązki Uczestników Festiwalu
1. Udział w Festiwalu jest bezpłatny;
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi w danej chwili opiekę. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Festiwalu zobowiązani są
do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności
przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
3. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu i posiadania przez osoby uczestniczące w Festiwalu
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych;
4. Na Terenie Festiwalu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatorów jakiejkolwiek
działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej;
5. Na Terenie Festiwalu obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
a) znajdujących

się

pod

widocznym

wpływem

alkoholu,

środków

odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
6. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty i urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego dostępu,
b) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone
dla publiczności, odgrodzone płotkami;
7. Z Terenu Festiwalu zostaną usunięte osoby, o których mowa w ust. od 4 do 6 niniejszego
paragrafu;
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że ich obecność na Festiwalu jest jednoznaczna
z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Festiwalem oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z
jakimkolwiek programem przedstawiającym Festiwal. Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu;

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy
i osoby obecne na Terenie Festiwalu powinny:
a) natychmiast powiadomić służby porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń służb porządkowych,
d) opuścić w sposób spokojny Teren Festiwalu.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu oraz prawo do
ustalenia i zmiany programu Festiwalu pod względem merytorycznym i czasowym;
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną;
4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punkcie informacyjnym na Terenie Festiwalu oraz na
stronie internetowej www.eduscience.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Projektu.
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