Regulamin Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2018
§1
Postanowienia ogólne
1. Bydgoski Festiwal Nauki, zwany dalej „Festiwalem”, jest przedsięwzięciem cyklicznym,
odbywającym się corocznie, w maju.
1.

Organizatorem Festiwalu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Collegium Medicum im.
L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Bydgoska Szkoła Wyższa.

2. Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki i sztuki wśród
mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Program Festiwalu jest podzielony na ścieżki tematyczne:
humanistyczną, przyrodniczą, społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, techniczną, medyczną i nauk
o zdrowiu, oraz opcjonalnie dzień tematyczny.
3. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba znajdująca się w czasie trwania Festiwalu w gmachu
organizatora, partnera lub na terenach przylegających, jak i terenach, na których odbywają się
imprezy plenerowe zwane dalej „Terenem Festiwalu”.
4. Regulamin kierowany 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 postanowień Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez nie z Terenu Festiwalu,
a także korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników w trakcie trwania Festiwalu.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści prezentacji przedstawianych w trakcie trwania
Festiwalu.
8. Przebywanie na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania oznacza automatycznie bezwzględną
akceptację postanowień Regulaminu.
§2
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Wstęp na Teren Festiwalu oraz udział w nim w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje
wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które
sprawują nad nimi w danej chwili opiekę.
3. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Festiwalu są zobowiązane do stosowania się do
poleceń porządkowych Organizatora oraz służb porządkowych.
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
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alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych a także innych tego typu
środków.
6. Na Terenie Festiwalu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
7. Na Teren Festiwalu obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
a) znajdujących się pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa Uczestników Festiwalu lub porządku publicznego.
8. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny i urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego dostępu,
b) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla
publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
9.

Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika 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 działaniem promocyjnym Festiwalu,
w szczególności zamieszczanie zapisu na stronie internetowej, w wydawnictwach, w mediach.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika Festiwalu, który narusza
postanowienia Regulaminu, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasady kultury osobistej lub
przeszkadza innym osobom w odbiorze imprez festiwalowych.
11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa 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) w sposób spokojny opuścić Teren Festiwalu.
§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu oraz prawo do ustalenia
i zmiany programu Festiwalu pod względem merytorycznym i czasowym w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły
wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, będące poza kontrolą organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika pozostawione na
Terenie Festiwalu.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://festiwalnauki.bydgoszcz.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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