REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYKŁADACH OTWARTYCH
„UJ DLA KRAKOWA”

§1
Postanowienia ogólne
1.
„UJ dla Krakowa” to inicjatywa, która ma na celu przedstawienie społeczności
Krakowa i okolic wyników badań, podejmowanych działań, pomysłów, inicjatyw
poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odpowiadają
na wyzwania społeczne lub ukierunkowane są na rozwiązywanie bieżących problemów
o charakterze regionalnym.

2.
Jednorazowe spotkanie to wykład popularnonaukowy jednego lub kilku
przedstawicieli danego Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego, po którym istnieje
możliwość zadawania pytań prowadzącemu wykład, o ile okoliczności lub czas trwania
wykładu nie będą się temu sprzeciwiać.
3.
Informacje o tematach, terminach i miejscu wykładów zamieszczane są na stronie
internetowej www.nauka.uj.edu.pl.

4.
Organizatorami wykładu są:
- Uniwersytet Jagielloński – Dział Promocji,
- Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Jednostki Międzywydziałowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Jednostki Pozawydziałowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5.
Słuchaczami wykładu otwartego mogą być wszystkie osoby zainteresowane danym
tematem, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji
o ograniczeniu możliwości wstępu na wykład.

§2
Zasady uczestnictwa w wykładach otwartych ,,UJ dla Krakowa”

1.
Wykłady mają charakter otwarty, rejestracja co do zasady nie obowiązuje, a udział
w nich jest bezpłatny. W szczególnych przypadkach (np. jeżeli przewidywana liczba
słuchaczy zainteresowanych wykładem będzie znaczna), Organizator może ograniczyć
liczbę słuchaczy poprzez wprowadzenie obowiązkowej rejestracji lub wydawanie
wejściówek.
2.
O przyjęciu na wykład decyduje kolejność wejścia na salę, chyba że Organizator
postanowił inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisać p-poż.

lub z innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może
odmówić przyjęcia kolejnych słuchaczy.
3.
Osoby uczestniczące w wykładzie otwartym akceptują ustalone reguły przebiegu
wykładu oraz jego program, określony przez Organizatora i zamieszczony na stronie
www.nauka.uj.edu.pl oraz nie będą wpływać na jego zmianę, w tym zakłócać przebiegu
wykładu.

§3
Postanowienia końcowe
1.
Organizator planuje transmitować spotkania na żywo za pomocą live video
streamingu poprzez profil Cafe Nauka na portalu Facebook, zapisu audiovideo oraz
fotograficznego dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych
(dostępnych na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych
Organizatora z informacją o spotkaniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie
internetowej www.nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora, profilu
na portalu Facebook Cafe Nauka) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
Organizator bierze pod uwagę korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi własnych
uczestników spotkań (wykładów, czy innych wydarzeń w ramach inicjatywy „UJ dla
Krakowa”) w sposób i w celach określonych w zdaniu 1.
2.
Wzięcie udziału w wykładzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu. Na utrwalenie lub publikację wypowiedzi własnych uczestników, w sposób o
którym mowa w ust. 1 powyżej, uczestnik wyrazi zgodę składając stosowne pisemne
oświadczenia przed udzieleniem mu głosu.

3.
Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej
www.nauka.uj.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym
czasie. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej
www.nauka.uj.edu.pl.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione
podczas imprezy.

5.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie oraz do
stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez organizatora.
6.

Koszt pobytu i przejazdu na spotkanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

7.
Zabronione jest wejście na spotkanie:
a. z jakąkolwiek bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,

b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
c. z długimi parasolami,
d. ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
8.
Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który
mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów, zakłócić
porządek spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach
publicznych.
9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

