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REGULAMIN  

WYDARZENIA AKADEMICKIE TARGI PRACY  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ MANUS WRAZ Z BIUREM KARIER  

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W DNIACH 24-25 CZERWCA 2020 ROKU 

 

1) Organizatorem Wydarzenia jest: Fundacja Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61 

we Wrocławiu wraz z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej, 

2) Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 - 25 czerwca 2020 roku w godzinach 10:00-16:00         

w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej, 

3) Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu, 

4) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do Regulaminu 

będzie pozbawiony prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu, 

5) Za „uczestnictwo w Wydarzeniu” rozumie się uczestniczenie w konkursie, 

szybkiej rekrutacji oraz wydarzeniach towarzyszących będących częścią Akademickich 

Targów Pracy Campus Recruitment organizowanych przez Fundację Manus wraz                      

z Biurem Karier, 

6) Wydarzenie odbywa się w miejscu i czasie określonym przez Organizatorów i podanym 

do publicznej wiadomości za pomocą plakatów, ulotek oraz na stronie internetowej 

Wydarzenia: https//atp.pwr.edu.pl, 

7) Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny udział w tym Wydarzeniu,  

8) Uczestnikami Wydarzenia mogą być wszystkie osoby zainteresowane Wydarzeniem, 

9) Organizator powołuje personel targów, który będą stanowić oznakowane hostessy oraz 

pomoc techniczna,  

10) Każdy uczestnik dobrowolnie zgadza się na poddanie kontroli tożsamości, bagażu 

przeprowadzanej przez osoby do tego upoważnione w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 

życia, 

11) Na teren Wydarzenia przygotowanego przez Fundację Manus wraz z Biurem Karier 

Politechniki Wrocławskiej nie wolno wnosić uczestnikom alkoholu (bez względu na 

rodzaj i opakowanie), środków psychoaktywnych; jak również przedmiotów lub 

substancji, które mogą potencjalnie lub bezpośrednio stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia innych uczestników. Listę zabronionych przedmiotów każdorazowo może 

sporządzić Organizator Wydarzenia, 

12) Organizator zapewnia uczestnikom Wydarzenia podstawową opiekę medyczną, 

13) Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie                       

z ich przeznaczeniem. 

14) Zabrania się: 

● wprowadzania zwierząt na teren Wydarzenia, za wyjątkiem psów przewodników                    

i psów asystujących, 

● wspinania się na wszelkie obiekty na terenie Wydarzenia, 

15) Uczestnik zobowiązany jest przebywać w miejscu do tego wyznaczonym przez 

Organizatora, 
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16) Organizator ma prawo odmówić osobie wejścia na teren Wydarzenia, jeśli stwierdzi się,              

że osoba ta może zakłócać ład i porządek publiczny przed wejściem na jej teren lub w jej 

pobliżu, 

17) W przypadku uczestnictwa w Wydarzeniu osoby pod wpływem środków odurzających 

bądź alkoholu obowiązuje bezwzględne usunięcie takiego uczestnika z terenu 

Wydarzenia. Dodatkowo Organizator aktywności może podjąć wobec takiej osoby 

działania dyscyplinarne określone w innych przepisach, 

18) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się 

poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych,  

19) W przypadku spowodowania zniszczeń przez uczestnika Wydarzenia zostanie 

sporządzona Notatka zdarzenia oraz Protokół szkody, na podstawie których sprawca 

będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. W przypadku 

umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu Notatki nastąpi natychmiastowe 

wydalenie z Wydarzenia, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami, 

20) O rażących aktach: przemocy, wandalizmu, kradzieży, pozbawienia godności, obrażenia 

dobrego imienia, naruszenia nietykalności osobistej, występków zagrażających 

bezpieczeństwu innych uczestników lub celowemu działaniu na szkodę innego 

uczestnika, bądź Organizatorów, informowane będą władze Uczelni,                                           

a w uzasadnionych przypadkach zawiadomiona będzie Policja, 

21) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące 

wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów i poleceń 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, 

22) Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy 

Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów 

niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom, 

23) Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Wydarzenia, jeśli Organizator 

lub inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie i życie uczestników, 

24) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany miejsca i/lub 

terminu, jeśli będzie to wynikało z przyczyn od niego niezależnych, 

25) Jeśli Organizator wyznaczy strefy ograniczonego wejścia np. strefę techniczną 

przeznaczoną na sprzęt i dla obsługi, to wejście tam nieupoważnionych uczestników 

Wydarzenia jest zabronione, 

26) Zabronione jest zastawianie lub tarasowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów, a także innych urządzeń, które są 

niezbędne w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas 

Wydarzenia, 

27) Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz e-papierosów w budynku 

Uczelni; uczestnik Wydarzenia w razie zauważenia pożaru lub jakiegokolwiek innego 

zagrożenia dla osób lub mienia na terenie Wydarzenia obowiązany jest natychmiast 

powiadomić Organizatorów lub służbę porządkową Wydarzenia, 

28) Organizator informuje, że uczestnicy Wydarzenia mogą być narażeni na ciągłe 

przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować 

uszkodzenie słuchu. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za 

uszczerbek na zdrowiu jej uczestnika oraz innej osoby przebywającej na terenie 
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Wydarzenia lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie 

oddziaływania dźwięku, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne 

uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia, 

29) Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie przez 

Fundację MANUS, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, 

swojego wizerunku (zwanego dalej „Wizerunkiem”). Niniejsza zgoda uprawnia 

Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach dokumentacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie i rozpowszechnienie 

Wizerunku, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu.                             

W szczególności w celu umieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz                      

w mediach wewnętrznych Upoważnionego w związku z prowadzoną przez 

Upoważnionego działalnością. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez 

Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji 

zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania,                     

a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym 

podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym 

artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać 

Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu 

poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika, 

30) Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez niego na terenie Wydarzenia w stosunku do innych jej uczestników, 

jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie 

znajduje się na terenie Wydarzenia za zgodą Organizatora, 

31) Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych itp. 

urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, 

32) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia lub innych 

Wydarzeń towarzyszących, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji 

imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób 

i mienia, 

33) Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: https://atp.pwr.edu.pl/,                              

u Organizatora oraz na stanowisku Organizatora w dniach Wydarzenia, 

34) Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 roku i obowiązuje do momentu 

oficjalnego zakończenia Wydarzenia przez Organizatora. 

 

 
        

 


