
REGULAMIN 

XVIII PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 

§ 1  

Postanowienia ogólne 
1. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, zwany dalej „Festiwalem”, jest wydarzeniem 

cyklicznym. XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w terminie 7-13 maja 

2022 roku  i swoim zasięgiem obejmie województwo podlaskie.  

2. Organizatorem Festiwalu są uczelnie oraz instytucje kulturalne i naukowo-badawcze 

regionu Polski północno-wschodniej, tj.:  

a) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

b) Uniwersytet w Białymstoku, 

c) Politechnika Białostocka,  

d) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział 

Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzyczne i Wokalistyki, 

e) Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w 

Białymstoku,  

f) Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  

g) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  

h) Akademia Nauk Stosowanych w Łomży,  

i) Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w 

Suwałkach, 

j) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 

k) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

l) Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,  

m) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 

3. Partnerami wydarzenia  jest Miasto Białystok.  

4. Celem festiwalu jest popularyzacja nauki i sztuki wśród mieszkańców województwa 

podlaskiego. 



5. Festiwal jest imprezą niedochodową. Jest finansowany głównie ze środków własnych 

organizatorów oraz dotacji Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna 

odpowiedzialność nauki- Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”.  

6. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba znajdująca się na terenie, na których 

odbywają się imprezy festiwalowe zwane dalej „Terenem Festiwalu”. 

7. Każdy z podmiotów wymienionych w §1 ust. 3  odpowiada za przeprowadzenie 

wydarzenia przez niego organizowanego, w tym w szczególności za zapewnienie 

bezpieczeństwa oraz dopełnienie formalności (m.in. budowlanych, BHP, 

przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, medycznych), przewidzianych 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem szczególnych 

regulacji obowiązujących na terenie, na którym odbędzie się dane wydarzenie. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako koordynator główny odpowiada za 

koordynację działań pomiędzy pozostałymi podmiotami oraz promocję Festiwalu.  

8. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania 

Festiwalu będą przebywali na Terenie Festiwalu. Każdy Uczestnik przebywający na 

Terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do 

postanowień Regulaminu. 

9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez 

określenie zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez nie z 

Terenu Festiwalu, a także korzystania ze znajdujących się w nim urządzeń.  

10. 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. 

11. Koordynator główny nie bierze odpowiedzialności za treści prezentacji 

przedstawianych w trakcie trwania Festiwalu.  

12. Przebywanie na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania oznacza akceptację 

postanowień Regulaminu.  

§ 2  

Zasady uczestnictwa w Festiwalu 
1. Udział w imprezach organizowanych w ramach Festiwalu jest bezpłatny.  



2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane 

grupy.  

3. Udział w poszczególnych imprezach festiwalowych ograniczają wyznaczony przez 

organizatorów wydarzenie limit miejsc i kategoria wiekowa.  

4. W razie wyznaczenia przez organizatora wydarzenia limitu miejsc, decyduje kolejność 

przybycia lub w przypadku imprez wymagających wcześniejszej rejestracji- kolejność 

zgłoszeń oraz potwierdzenie rejestracji od organizatora poszczególnej imprezy 

festiwalowej.  

5. Organizatorzy poszczególnych imprez festiwalowych mogą wymagać wcześniejszej 

rejestracji na przygotowywane przez siebie wydarzenie. Informacja o wymogu 

rejestracji jest zamieszczona na stronie internetowej: http://podlaskifestiwal.pl  

6. Organizatorzy i uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących zasad 

epidemiologicznych.  

§ 3 

Prawa i obowiązki Uczestników  
1. Wstęp na teren Festiwalu oraz udział w nim w czasie jego trwania przysługuje 

wszystkim osobom z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.  

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób 

dorosłych, które sprawują nad nimi opiekę.  

3. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania 

przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Festiwalu są zobowiązane do 

stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora oraz służb porządkowych.  

5. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu i posiadania przez osoby w nim 

uczestniczące broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także 

innych środków tego typu.  

http://podlaskifestiwal.pl/


6. Na terenie Festiwalu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora 

jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub 

agitacji politycznej.  

7. Na Terenie Festiwalu obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

a) znajdujących się pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu alkoholu, 

narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych o 

podobnym działaniu,  

b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Festiwalu lub 

porządku publicznego,  

c) ze względu na stan epidemii, chorych na COVID-19 lub wykazujących 

symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, 

duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, 

pogorszenie smaku lub węchu oraz przebywających w izolacji lub na 

kwarantannie.  

8. Ponadto zakazuje się:  

a) Wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny i urządzenia 

nieprzeznaczone do powszechnego dostępu,  

b) Wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca 

nieprzeznaczone dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.  

9. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na: 

a) nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie 

innego rodzaju zapisu jego wizerunku lub głosu w związku z Festiwalem,  

b) transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie jego wizerunku w 

związku z promocją Festiwalu, w szczególności zamieszczenie zapisu na 

stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w wydawnictwach, w 

mediach.  

Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.  



10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Festiwalu, który 

narusza postanowienia Regulaminu, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasady 

kultury osobistej lub przeszkadza innym osobom w odbiorze Festiwalu. 

11. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących 

naruszyć prawa osób trzecich lub organizatora.  

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie 

bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy i osoby obecnie na Terenie 

Festiwalu (tj. teren otwarty oraz budynki) powinny: 

a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe,  

b) Unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych, 

c) W sposób spokojny opuścić Teren Festiwalu stosując się do oznakowań 

ewakuacyjnych i instrukcji postępowania na wypadek pożaru.  

d) W razie potrzeby powiadomić właściwą służbę porządkową (numer alarmowy 

112).  

13. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że udział w Festiwalu wiąże się z 

ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu.  

14. Na terenie, na którym organizowane jest dane wydarzenie mogą obowiązywać 

dodatkowe obostrzenia niestojące w bezpośredniej sprzeczności z regulaminem. 

15. Wejście na Teren Festiwalu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz Regulaminu Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.  

§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu oraz 

prawo do ustalenia i zmiany programu Festiwalu pod względem merytorycznym i 

czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie 

nagłe, będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 

występujące okoliczności.  

https://stadion.bialystok.pl/cenniki-i-regulaminy/


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wytycznych w zależności 

od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanych z tym 

zmian przepisów prawa.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika 

pozostawione na terenie Festiwalu.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

http://www.podlaskifestiwal.pl 

W imieniu Koordynatora Głównego 

prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

http://www.podlaskifestiwal.pl/
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