
 

Gdańsk 16.01.2019 

 

Regulamin udziału w wydarzeniu plenerowym pt. „Europejska Noc Naukowców”, 2020 

 

1. Organizatorem wydarzenia pt. „Europejska Noc Naukowców” 2020 zwanego dalej Wydarzeniem jest Hevelianum 

z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk. 

2. Wydarzenie odbędzie 25 września 2020 roku, w godzinach 18:00-22:00, zgodnie z programem dostępnym na stronie 

internetowej www.hevelianum.pl 

3. Przewidywany czas trwania Wydarzenia wynosi 4 godziny. 

4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, poza wejściami na wystawy interaktywne Hevelianum na które obowiązują bilety. 

5. Wydarzenie ma charakter plenerowy, odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Hevelianum. 

6. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do respektowania próśb pracowników Hevelianum, związanych z prawidłowym 

przeprowadzeniem Wydarzenia i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu. 

7. Hevelianum zastrzega możliwość zmian w programie Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia z powodu wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. prawdopodobieństwo wystąpienia silnych opadów deszczu, burz, silnego wiatru 

itd.). 

8. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia Hevelianum nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

9. Wydarzenie nie ma charakteru imprezy masowej. 

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu w przedmiocie wytycznych i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) odnoszą się do uczestników Wydarzenia, a także wszystkich osób 

przebywających na obszarze, na którym odbywa się wydarzenie. 

11. Osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych, gogli, 

przyłbic lub innych środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznego dystansu społecznego (minimum  

1,5 m), a także do korzystania ze środków dezynfekcji własnych lub udostępnionych przez Hevelianum, w wyznaczonych 

miejscach na terenie odbywania się Wydarzenia. 

12. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 

koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte 

nadzorem epidemiologicznym. 

13. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem. 

14. W trakcie Wydarzenia odbędzie się pokaz naukowy, w którym będą przeprowadzane doświadczenia między innymi  z użyciem 

ognia i laserów. Uczestnicy pokazu naukowego mogą znajdować się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Hevelianum. 

15. W trakcie Wydarzenia będzie miała miejsce gra miejska, po ukończeniu której uczestnicy będą mogli uczestniczyć w losowaniu 

dodatkowych nagród. W tym celu uczestnik powinien dostarczyć do punktu informacyjnego kupon przygotowany przez 

Hevelianum z odgadniętym podczas gry miejskiej hasłem, a także swoim imieniem i nazwiskiem. Podanie danych jest 

niezbędne do realizacji celu, jakim jest losowanie nagród. Udział w losowaniu jest dobrowolny. Dane osobowe uczestników nie 

będą przechowywane, a kupony zostaną zniszczona najpóźniej na godzinę po całym Wydarzeniu. 

16. Hevelianum zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć z Wydarzenia. Wizerunek uczestników Wydarzenia 

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, 

marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty 

wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, 

portalach społecznościowych, itp.  na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego. 

17. Fotografowanie i filmowanie przez uczestników Wydarzenia jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie 

fotografii lub filmu do innych celów (np. reklamy, publikacji) jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Hevelianum. 

18. Osoby małoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod nadzorem i na odpowiedzialność osoby sprawującej nad nimi 

opiekę/nadzór. 

19. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, osobom zachowującym się niekulturalnie, co do których 

Hevelianum ma obawy, że mogłyby przeszkadzać w przebiegu Wydarzenia czy być uciążliwymi dla pozostałych uczestników, 

Hevelianum może odmówić udziału w Wydarzeniu. 

20. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uszkodzone, zniszczone,  pozostawione lub w inny sposób utracone na jego 

terenie. 

21. Hevelianum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu oraz innych zaleceń 

porządkowych pracowników Hevelianum. Hevelianum zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a 

także zmiany programu oraz odwołania wydarzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i 

wytycznych instytucji państwowych związanych z procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

22. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego 

postanowień oraz ze spełnieniem przez uczestników wymogów stawianych w treści niniejszego Regulaminu. 

23. Niniejszy Regulamin jest dostępny stronie internetowej Hevelianum pod adresem www.hevelianum.pl, w portalach 

społecznościowych Hevelianum, a także w miejscu organizacji wydarzenia z obowiązkiem zapoznania się przez uczestników z 

jego treścią. 

24. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące wydarzenia można zgłaszać w biurze dyrekcji Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk lub 

mailowo sekretariat@hevelianum.pl 

25. We wszystkich sprawach niewskazanych w niniejszym Regulaminie decyduje Hevelianum. 
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