REGULAMIN
Warsztatów rękodzieła japońskiego PJATK
ORGANIZOWANEGO NA TERENIE
POLSKO – JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH
Postanowienia ogólne
1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed
wejściem na teren PJATK i bezwzględnego ich przestrzegania.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania
przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń
organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
3. Wejście na teren PJATK jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Służby organizatora (PJATK) mają prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z terenu
PJATK osoby nie przestrzegające regulaminu.
Informacje szczegółowe
1. Warsztaty rękodzieła japońskiego PJATK odbywają się na terenie Polsko - Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych.
2. Uczestnikami Warsztatów rękodzieła japońskiego PJATK mogą być wszystkie chętne
osoby, które zapiszą się na warsztaty i wniosą wymaganą opłatę, na rachunek bankowy
nr: ………………………………………………………… .
3. W Warsztatach rękodzieła japońskiego PJATK mogą wziąć udział wyłącznie osoby,
które otrzymają pozytywną odpowiedź od organizatorów.
Zasady przebywania na terenie PJATK
1. Uczestnicy przebywają na terenie PJATK na własną odpowiedzialność i zrzekają się
wszelkich roszczeń pod adresem organizatora, mogących wyniknąć z nieprzestrzegania
Regulaminu.
2. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci.
Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać terenie PJATK tylko w towarzystwie
osób dorosłych biorących za nie odpowiedzialność.

3. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń
organizatora.
4. Osoby uczestniczące w Warsztatach rękodzieła japońskiego PJATK są zobowiązane
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
terenie PJATK oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu
publicznym.
5. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz
zachowania porządku wokół siebie.
6. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone
przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym
zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
7. Ze względów bezpieczeństwa na terenie PJATK zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie PJATK po
spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
c) wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
d) wnoszenia i posiadania płynów i napojów w opakowaniach szklanych;
e) wprowadzania psów i innych zwierząt; psy w kagańcu mogą pozostać na uwięzi przy
wejściu do obiektu, w miejscu wyznaczonym przez organizatora;
f) jazdy rowerami i innymi pojazdami na terenie obiektu;
g) wchodzenia lub przechodzenia przez/na urządzenia nie przeznaczone do tego (płoty,
parkany, wygrodzenia, urządzenia techniczne),
h) wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla uczestników,
i) rzucania wszelkimi przedmiotami.
8. Na teren obiektu nie będą wpuszczane pojazdy samochodowe poza pojazdami
uprawnionymi przez organizatora.

Inne postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego
podczas trwania całej imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach
promocyjnym lub reklamowym, w tym w ramach informacji zamieszczanych na jego
stronie internetowej oraz realizacji innych działań o charakterze edukacyjno-promocyjnym.
2. Uczestnik warsztatów, przystępując do udziału w nich, wyraża zgodę na utrwalenie
i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ustępie 1, bez prawa do
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
3. W czasie odwiedzin w PJATK nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej
lub gastronomicznej, zbiórek pieniężnych, działań aktywizacyjnych, reklamowych,
promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z organizatorem.
4. Służby porządkowe organizatora posiadają identyfikatory.
5. W zakresie utrzymania porządku organizator współpracuje z Policją i Strażą Miejską.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego programu,
terminu i formuły. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. Wpłacone środki zostaną po uzgodnieniu
z uczestnikiem zwrócone lub przesunięte na kolejny termin.

Organizator: Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych

