
Regulamin Uczestnictwa  

w  Festiwalu Nauki w Warszawie 
 

§1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady udziału w spotkaniach i lekcjach festiwalowych organizowanych w 

ramach Festiwalu Nauki, zwany dalej FN, który odbywa się co roku w drugiej połowie września w 

Warszawie.  

 

2. Organizatorem jest Festiwal Nauki w Warszawie zwany dalej Organizatorem. 

 

3. Głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć 

nauki oraz ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa. 

 

4. Festiwal Nauki w Warszawie nie ma osobowości prawnej. Oficjalnym reprezentantem Festiwalu 

Nauki jest Uniwersytet Warszawski.  

 

§2 

ZASADY UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH 

 
1. Spotkania organizowane w ramach FN mają charakter otwarty, a z tytułu udziału w nich nie są od 

uczestników pobierane żadne opłaty. 

 

2. Spotkania FN: 

 

a. odbywają się na terenie uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów naukowych, 

muzeów i stowarzyszeń naukowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy; 

b. mogą przyjmować formy: warsztatów, pokazów, wykładów, dyskusji, gier edukacyjnych, 

konkursów, wycieczek naukowych, wystaw; 

 

3. Na wybrane spotkania obowiązują zapisy, a informacja o nich widnieje przy danym spotkaniu. 

 

4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

Uczestników w szczególności do: 

 

a. przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, 

b. postanowień niniejszego Regulaminu, 

c. stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń Uczestników, zachowujących się w 

sposób, który: 

a. zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, 

b. zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, 

c. narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom w odbiorze spotkań 

 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w wydarzeniu osobom znajdującym się pod 

wpływem środków odurzających. 

 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzeń bez podania 

przyczyny. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie festiwalnauki.edu.pl 



 

§3 

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKCJACH 

 
1. Lekcje organizowane w ramach FN są adresowane do szkół podstawowych i gimnazjów 

mieszczących się na terenie Warszawy, drogą wyjątku mogą uczestniczyć w nich także szkoły z 

poza granic miasta. 

 

2. Lekcje mają charakter otwarty, a z tytułu udziału w nich nie są pobierane żadne opłaty. 

 

3. Lekcje rezerwowane są w pierwszej połowie września za pomocą systemu umieszczonego na stronie 

festiwalnauki.edu.pl, do którego można zarejestrować szkołę za pomocą hasła rejestracyjnego, który 

pod koniec sierpnia jest wysyłany do szkół warszawskich pocztą tradycyjną.  

 

4. Hasło rejestracyjne można dostać także drogą mailową, pisząc pod adres: 

sekretariat.festiwal@uw.edu.pl  

 

5. Zasady rezerwacji lekcji znajdują się na stronie festiwalnauki.edu.pl w zakładce „dla szkół”. 

 

6. Lekcje FN: 

 

a. odbywają się na terenie uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów naukowych, 

muzeów i stowarzyszeń naukowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy. 

b. mogą przyjmować formy: warsztatów, pokazów, wykładów, dyskusji, gier edukacyjnych, 

konkursów, wycieczek naukowych, wystaw.  

 

7. Organizator zastrzega, że szkoły, które zapiszą się do udziału w lekcji i nie wezmą w niej udziału 

bez poinformowania Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem, objęte zostaną blokadą 

możliwości zapisów na lekcje w następnej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie. 

 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW 

 

 
1. Imprezy organizowane w ramach Festiwalu Nauki są objęte ubezpieczeniem. 

 

2. Imprezy masowe, powyżej 500 uczestników, np. Festiwal Małego Człowieka, Weekend z 

Kampusem Ochota – zabezpieczane są poprzez obecność wykwalifikowanego personelu 

medycznego i karetki pogotowia, imprezy powyżej 100 uczestników zabezpiecza ratownik 

medyczny. 

 

3. Organizator ubezpiecza uczestników wydarzeń od nieszczęśliwych wypadków. O każdym takim 

zdarzeniu uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne jakie poniósł uczestnik takie jak: 

utratę lub uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych przedmiotów należących do niego. 

 

5. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność materialną za straty jakie ponosi Organizator w 

wyniku jego celowych działań. 

 

6. W przypadku stwierdzenia strat, Organizator stworzy stosowną dokumentację wraz z kosztorysem 

napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię uprzednio prześle na adres 

uczestnika. Uczestnik ma obowiązek pokryć koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty 

doręczenia noty obciążeniowej. W przypadku odmowy sprawa zostanie skierowana na drogę 

sądową. 

 

 



 

 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział w Festiwalu Nauki w Warszawie oznacza:  

 

a. akceptację niniejszego Regulaminu 

b. w przypadku rejestracji na imprezy Festiwalu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.),  

c. udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie 

innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i 

informacyjnymi prowadzonymi przez Festiwal Nauki w Warszawie. Uczestnikowi nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowią w 

szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających 

energię elektryczną. 

 

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej festiwalnauki.edu.pl 

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2017 r.  

 

 


