
REGULAMIN IMPREZY 

„Białostockiego Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY 2022” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami imprezy pod nazwą „Białostockiego Salonu Maturzystów 

PERSPEKTYWY 2022” zwanej dalej imprezą, są Perspektywy Press Sp. z o.o. wraz z 

Działem Promocji Politechniki Białostockiej zwanymi dalej Organizatorami. 

2. Uczestnik Imprezy - to osoba uprawniona do udziału w imprezie, która znajdzie się na 

terenie wyznaczonym przez Organizatorów do przeprowadzenia imprezy. 

3. Teren imprezy - Centrum Nowoczesnego Kształcenia, budynek Wydziału 

Elektrycznego. 

4. Koordynator ds. bezpieczeństwa Imprezy jest to osoba wyznaczona przez 

Organizatorów, reprezentująca ich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom Imprezy. 

5. Obsługa - osoby działające z upoważnienia Organizatorów odpowiedzialne za 

prawidłowy przebieg imprezy, posiadające identyfikator założony w widocznym 

miejscu.  

6. Regulamin imprezy określa warunki uczestnictwa, zasady organizacyjne i porządkowe 

obowiązujące na terenie imprezy.  

7. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba 

przebywająca na terenie w czasie trwania imprezy, obowiązana jest stosować się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i 

korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

9. Celem Imprezy jest prezentacja oferty studiów oraz wymogów rekrutacyjnych obowiązujących 

w roku akademickim 2023/24, a także zapoznanie uczniów klas maturalnych z zasadami egzaminu 

dojrzałości w roku 2023. Prezentacja maturzystom potencjału Politechniki Białostockiej.  

10. Zgłoszenie - dokument uprawniający do uczestnictwa w wykładach. 

 

Zasady organizacyjne i porządkowe 

 

1. Impreza ma charakter mieszany i przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły chęć 

swojego udziału w wykładach oraz osób, które odwiedzą Centrum Nowoczesnego 

Kształcenia bądź stoiska na Wydziale Elektrycznym.  

2. Organizatorzy mają prawo odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na 

niej: 

a) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych, lub działających podobnie środków, 



b) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

c) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy, materiały pożarowo 

niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, lub substancje 

psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole, urządzenia emitujące promienie 

laserowe, flagi, transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, zwierzęta, materiały 

rasistowskie, ksenofobiczne, oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez 

autoryzacji u Organizatorów. 

3. Uczestnik imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innym 

uczestnikom imprezy. 

4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wydawanych poleceń przez 

organizatora oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa imprezy, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscu trwania imprezy. 

5. Uczestnik imprezy ponosi pełna odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez niego na terenie gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników 

jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 

6. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do uczestnictwa w imprezie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności do przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, oraz postanowień regulaminu. 

7. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizatorzy imprezy mogą 

wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się a w przypadku dalszego 

łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu 

imprezy.  

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie 

bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy i osoby obecne na terenie 

imprezy powinny:   

a) natychmiast powiadomić Organizatorów  

b) unikać paniki, stosować się do wydanych poleceń 

c) w sposób spokojny opuścić teren imprezy 

9. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu uczestnicy są zobowiązani do 

zgłoszenia tej sytuacji do Organizatorów imprezy.  W trakcie trwania imprezy na jej 

terenie będą znajdowały się osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy przed 

medycznej. Apteczka medyczna znajduje się na portierni. 

10. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika imprezy 

niniejszego Regulaminu. 

11. Na terenie imprezy zabronione jest: 

a) tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb 

ratowniczych, oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej, 



b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników Imprezy, 

c) sprzedaży, reklamowania, akwizycji- bez uprzedniej zgody Organizatorów, 

d) zaśmiecania terenu imprezy oraz niszczenia jego  infrastruktury, 

e) rozniecania ognia, 

f) wprowadzanie zwierząt, 

g) utrwalania wykładów podczas imprezy za pomocą aparatu fotograficznego, 

telefonicznego lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak 

utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami, niezależnie od celów 

rozpowszechnienia, 

h) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia obiektu, wszelkich urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych 

uczestników imprezy. 

12. Podczas imprezy będą wykonywane fotografie. Wizerunek uczestników 

przebywających na terenie Politechniki Białostockiej może zostać utrwalony zarówno 

w formie zdjęć,  jak i filmów, a następnie użyty dla celów dokumentacyjnych i 

promocyjnych przez Organizatorów.   

13. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o zgłoszenie 

tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w 

wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne działanie 

potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin imprezy dostępny jest w punkcie rejestracyjnym przy wejściu na imprezę 

oraz na stronie internetowej organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz regulamin obowiązujący w obiekcie. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje do dnia zakończenia 

oraz rozliczenia imprezy, jednak nie później niż do końca kwietnia 2022r.  


