Regulamin dla uczestników
XXII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
§ 1 Organizator
1. Głównym organizatorem projektu popularyzującego naukę pod nazwą Poznański Festiwal
Nauki i Sztuki (dalej jako Festiwal) jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
2. Tematy i formy imprez Festiwalowych proponowane są przez naukowców oraz studentów
reprezentujących poznańskie publiczne uniwersytety i akademie wraz z fundacją:










Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Laboratorium
Wyobraźni – obsługa administracyjno-finansowa projektu, przygotowanie wydarzeń,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wsparcie koordynacyjne,
przygotowanie wydarzeń,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przygotowanie wydarzeń,
Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu – przygotowanie wydarzeń,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – oprawa prasowa, przygotowanie wydarzeń,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – zapewnienie
ratowników na event w mieście, przygotowanie wydarzeń,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu –
przygotowanie wydarzeń,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – przygotowanie wydarzeń,
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – przygotowanie
wydarzeń

3. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w terminie: 08-11 kwietnia 2019 r.

§ 2 Zasady ogólne
1. Nadrzędnym celem projektu jest spotkanie na wspólnej, naukowo-kulturalno-artystycznej
płaszczyźnie, środowiska akademickiego miasta Poznania i społeczności Wielkopolski oraz
wszystkich miłośników nauki i sztuki, którzy przybędą do Poznania, aby wziąć udział
w Festiwalu.
2. Podczas Festiwalu zajęcia odbywają się w przestrzeni miejskiej, na terenie poznańskich uczelni
partnerskich Festiwalu, Fundacji UAM oraz miejscowego oddziału Polskiej Akademii

Nauk, każdy z podmiotów wymienionych w § 1 odpowiada za organizację i przebieg zajęć
organizowanych na jego terenie, natomiast organizator wymieniony w § 1 ust. 1 odpowiada za
koordynację działań pomiędzy pozostałymi podmiotami oraz promocję Festiwalu.
3. Program Festiwalu, po ustaleniu przez jednostki, umieszczany jest na stronie internetowej
www.festiwal.amu.edu.pl nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem Festiwalu.
4. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza jednocześnie zgodę na publikowanie zdjęć ze swoim
wizerunkiem na stronie internetowej www.festiwal.amu.edu.pl, na portalu facebook.com,
w materiałach promocyjnych i materiałach prasowych dotyczących projektu.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Festiwalu

1. Udział w imprezach organizowanych w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest
BEZPŁATNY.
2. Udział w poszczególnych imprezach Festiwalowych ograniczają wyznaczony przez
organizatorów wydarzenia limit miejsc i kategoria wiekowa.
3. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy.
4. Wstęp na imprezy Festiwalowe jest wolny. W razie wyznaczenia przez organizatora
wydarzenia limitu miejsc, decyduje kolejność przybycia lub w przypadku imprez
wymagających wcześniejszej rejestracji – informacja od organizatora o przyznaniu miejsc.
5. Organizatorzy poszczególnych imprez Festiwalowych mogą wymagać wcześniejszej
rejestracji na przygotowywane przez siebie wydarzenie. Informacja o wymogu rejestracji
będzie zamieszczona na stronie internetowej www.festiwal.amu.edu.pl w informacji
o wydarzeniu.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestników Festiwalu

1. Uczestnikiem wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki może być każdy, bez względu
na wiek i miejsce zamieszkania..
2. Uczestnicy imprez Festiwalowych powinni zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego
wychowania i współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Festiwalu tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Zakazane jest podejmowanie przez uczestników jakichkolwiek działań mogących naruszyć
prawa osób trzecich lub Organizatora.

§ 5 Bezpieczeństwo
1. Nauczyciele/opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestników niepełnoletnich w czasie podróży na imprezy Festiwalowe, w trakcie trwania
Festiwalu oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wydarzenia.
2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatorów, animatorów
wydarzeń i wolontariuszy.
3. Organizator Festiwalu nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników Festiwalu
powstałe w wyniku wyłącznych działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na których działanie
organizator nie ma wpływu.

