
 
 

 
 
 

Regulamin pokazów naukowych 
 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
 

Wschowa, 18-19 czerwca 2021 r. 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta 

i Gminy we Wschowie, Plac Farny 3 (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Pokazy naukowe Centrum Nauki Kopernik, odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2021 r. w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie. 

3. Uczestnikiem pokazów jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowane są 

pokazy (zwana dalej „Uczestnikiem”).  

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania pokazów będą 

przebywali na terenie Biblioteki. Każdy Uczestnik, przebywający na terenie Biblioteki w czasie 

trwania pokazów, obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pokazów poprzez określenie zasad 

do których stosowania się zobowiązani są jego Uczestnicy, w tym zasad korzystania ze znajdujących 

się na terenie pokazów urządzeń oraz poleceń wystawców w trakcie organizowanych przez nich 

pokazów. 

6. Wejście na teren pokazów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki Uczestników 

 

1. Wstęp na pokazy w czasie ich trwania jest bezpłatny. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w pokazach na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które 

sprawują nad nimi opiekę. 

3. Uczestnictwo w pokazach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy we Wschowie, łącznie z umieszczeniem na stronie internetowej, facebooku oraz 

lokalnych mediach.   

4. Wszyscy Uczestnicy pokazów zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień 

Regulaminu. 



5. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 

a) zabrania się udziału w pokazach osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła 

i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu; 

b) Uczestnik pokazów przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w pokazach wiąże się 

z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności 

z tego tytułu; 

c) Uczestnik pokazów zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w czasie przemieszczania się po 

terenie Biblioteki oraz do zachowania bezpiecznego dystansu od innych Uczestników 

z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa; 

d) każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie pokazów zobowiązana jest poddać się 

obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora, zgodnie ze 

wskazaną w tych miejscach instrukcją. 

6. Na terenie pokazów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów 

elektronicznych. 

7. Na terenie pokazów obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 

b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

8.    Ponadto zakazuje się: 

a) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla 

publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone, 

b) wprowadzania zwierząt - Nie dotyczy psów przewodników. 

9.   W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy 

i osoby obecne na terenie pokazów powinny: 

a) natychmiast powiadomić Organizatora, 

b) unikać paniki, 

c) stosować się do poleceń Organizatora, 

d) opuścić w sposób spokojny teren pokazów. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika pokazów, który narusza 

Regulamin, zasady kultury osobistej lub przeszkadza innym osobom w odbiorze pokazów. Uczestnicy 

pokazów zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania 

zieleni, niezaśmiecania terenu. 

11.  Maksymalna liczba uczestników Pokazu (jednorazowa grupa uczestników) nie powinna 

przekraczać 70 osób (kwestie bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w Pokazie). 

 



 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu pokazów oraz prawo do ustalenia 

i zmian programu pokazów pod względem artystycznym i czasowym w tym także do odwołania 

lub natychmiastowego zakończenia pokazów, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 

wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające 

wykonanie zobowiązań Organizatora, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających 

energię elektryczną, epidemie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika pozostawione na 

terenie pokazów. 

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na terenie Biblioteki oraz na stronie internetowej       

www.biblioteka.wschowa.com.pl. 

 


