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REGULAMIN  

WDIiB nocą: Clinton vs. Trump na Bednarskiej 

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy akcji „WDIiB nocą: Clinton vs. Trump na Bednarskiej”, organizowanej 

przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w dn. 19/20.10.2016 roku, między 23.45 a 

5.00 w nocy, na terenie siedziby Wydziału, w Sali Kolumnowej (ul. Bednarska 2/4). 

 

2. Każdy Uczestnik akcji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem akcji i zastosowania się do 

postanowień w nim zawartych.  

 

3. W przypadku niezastosowania się do Regulaminu Uczestnik akcji zostanie niezwłocznie ukarany 

poprzez upomnienie Organizatora, a w ostateczności - wydaleniem z akcji. 

 

4. Akcja ma charakter nieodpłatny, jednak od Uczestników wymaga się rejestracji w punktach 

rejestracyjnych, rozstawionych przed rozpoczęciem akcji. Rejestracja odbywa się podstawie list, które 

powstały w oparciu o formularze zgłoszeniowe, wypełniane przez Uczestników. Osoby, które nie 

wypełniły formularzy zgłoszeniowych i tym samym nie figurują na listach rejestracyjnych, będą 

kierowane na koniec kolejki rejestracyjnej, przy czym zastrzega się, że osoby te mogą nie zostać przyjęte 

na akcję w wyniku braku miejsc (zapisy przyjmowane są poprzez stronę internetową WDIB UW do 18 

października 2016 lub do wyczerpania miejsc. Niepoprawnie wypełnione formularze nie będą 

przyjmowane. Organizator poinformuje zgłaszających się o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia).  

 

5. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników straży 

Uniwersytetu Warszawskiego, a także przez przedstawicieli Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i 

Bibliologii UW (pracowników i Samorządy Studenckie), którym są powierzone obowiązki zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku podczas akcji. Wszelkich informacji na miejscu akcji udzielają obecni 

przedstawiciele Organizatora.  

 

6. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

 

7. Osoby uczestniczące w akcji powinny w szczególności: 

a) zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności 

przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu; 

b) podporządkowywać się poleceniom porządkowym, wydawanym przez Organizatora lub członków 

służby ochrony z ramienia Organizatora; 

c) przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych; 

d) bezwzględnie przestrzegać stosowne przepisy przeciwpożarowe, porządkowe i bezpieczeństwa; 

e) opuścić teren obiektu akcji po jej zakończeniu; 

f) informować Organizatora lub służbę ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia 

ludzkiego lub mienia.  

 

Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora. 

 

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie w 

trakcie akcji uszkodzenia mienia oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. 

 

9. Uczestnicy, którzy w dniu dokonywania zapisu na akcję (poprzez formularz umieszczony pod 

udostępnionym linkiem) pozostają niepełnoletni, potwierdzają, iż wysyłając swoje zgłoszenie, czynią 

to za wiedzą i zgodą opiekuna/opiekunów prawnych. Uczestnicy, którzy w dniach akcji pozostają 

niepełnoletni – a nie dokonali uprzednio zgłoszenia poprzez formularz - potwierdzają, iż ich 

uczestnictwo odbywa się za wiedzą i zgodą opiekuna/opiekunów prawnych. 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

a) względem osób trzecich za zachowanie Uczestników w trakcie trwania akcji; 

b) za mienie Uczestników pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się akcja.  
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11. Zabrania się Uczestnikom: 

a) wprowadzania lub wnoszenia na teren akcji psów lub innych zwierząt; 

b) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych 

dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia 

akcji ratowniczej lub gaśniczej;  

c) wnoszenia na akcję i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych 

substancji psychotropowych (w tym ich spożywania), itp.; 

d) dostępu do urządzeń technicznych, znajdujących się terenie akcji. Urządzenia techniczne 

znajdujące się na terenie akcji mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) odmówienia wstępu na akcję osobom nietrzeźwym lub odurzonym;  

b) dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych lub nieuniknionych;  

c) utrwalania przebiegu akcji, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały 

odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach; 

d) zmian w Regulaminie i programie. 

 

Regulamin Akcji zostanie umieszczony na terenie Akcji oraz dostępny będzie na oficjalnej stronie 

internetowej www.wdib.uw.edu.pl  

 

 

Warszawa, październik 2016 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

Uniwersytet Warszawski 

 

http://www.wdib.uw.edu.pl/

