
Regulamin X edycji Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych PWSW w Przemyślu 

 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy o nazwie „Dni Warsztatów i Wykładów 

Otwartych”, w dn. 26, 27 oraz 28 listopada 2019 r., zwanej dalej „imprezą”, której 

organizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, przy ul. 

Książąt Lubomirskich 6. 

2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom 

niniejszego Regulaminu. 

3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

4. Regulamin imprezy udostępniony jest na stronie internetowej organizatora: www.pwsw.pl 

5. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz zakaz używania otwartego ognia. 

6. Zabrania się: 

 parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych bądź 

zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami 

 zastawiania wszelkich wejść, wyjść, przejść oraz dróg ewakuacyjnych 

 wnoszenia na teren imprezy broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający innym 

uczestnikom imprezy oraz szanowania ich mienia, a także: sprzętu, wszelkich urządzeń  

i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora. 

8. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane tylko 

przez osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony. 

9. Uczestnikom przypomina się o umieszczaniu wszelkich odpadków, opakowań, itp.  

w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz wyrządzające szkody na 

imprezie ponoszą odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów 

prawa administracyjnego i cywilnego. 

 

12. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu imprezy osób niestosujących się do 

powyższego Regulaminu oraz zasad i przepisów bezpieczeństwa. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z powodów 

nieprzewidzianych, tj.: do jej odwołania, skrócenia lub zmiany harmonogramu, bez 

wcześniejszego uprzedzenia. 

http://www.pwsw.pl/


14. W trakcie trwania imprezy istnieje możliwość rejestrowania wizerunku uczestników 

imprezy. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie 

zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz bezpieczeństwa imprezy. 

15. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane przez Państwową Wyższą Szkołę 

Wschodnioeuropejską w Przemyślu, która jest Administratorem danych.  

 

 

 


