REGULAMIN IMPREZY WORLD SPACE WEEK WROCŁAW 2017
7- 8 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
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I. POSTANOWINENIA OGÓLNE
World Space Week Wrocław 2017, dalej zwane Imprezą, to dwudniowe wydarzenie
mające na celu edukację oraz popularyzację w zakresie wiedzy o naukach ścisłych
związanych z Kosmosem.
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Szkoła
Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu oraz
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., dalej zwani będą
Organizatorem.
Impreza odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu przy ulicy
Suwalskiej 5 w dniu 7 października 2017 roku w godzinach 9.00 – 20.00 oraz w Sali
Wielofunkcyjnej, foyer oraz placu przed Pergolą, Wrocławskiego Centrum
Kongresowego przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu w godzinach 10.00 – 20.00 w
dniu 8 października.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować
się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na
którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń i pomocy dydaktycznych,
znajdujących się na nim.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla uczniów z terenu
Wrocławia i całej Polski, jak i osób dorosłych zainteresowanych jej tematyką.
2. Wstęp na Imprezę jest wolny z koniecznością zapisów na poszczególne wydarzenia.
3. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony www.worldspaceweek.pl, należącej do
Organizatorów oraz portalu evenea.pl.
4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli
organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
6. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
7. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać jedynie w miejscach i salach wskazanych przez
organizatorów.
8.  Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, elementów
ekspozycji urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy.

9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a)      broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b)      materiałów wybuchowych,
c)      wyrobów pirotechnicznych,
d)      napojów alkoholowych,
e)      tytoniu i papierosów,
f)       materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g)      środków odurzających lub substancji psychotropowych.
11.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Imprezę osobom
nietrzeźwym.
12. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
13. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez
osoby upoważnione.
14. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
pozostawione na terenie imprezy.
15.Zakaz prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
16.Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane lub sprzedawane wyłącznie w
specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie.
17. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
18.Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
19. Udział w Imprezie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku w mediach
ogólnopolskich oraz należących do Organizatora.
20. 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: warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ
na wykonanie zobowiązań.
21.Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim czy obcym
podmiotom danych osobowych uczestników Imprezy, zebranych podczas zapisów na
poszczególne wydarzenia.
22. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.worldspaceweek.pl
- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.
23. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i
Kodeksu Cywilnego.
25.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2017 roku.

