REGULAMIN ZWIEDZANIA
Obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców
w dniu 28.09.2018 r.
§1
Termin i czas zwiedzania
1. Małopolska Noc Naukowców w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się w dniu
28.09.2018 w godz. 10:00 – 24:00.
2. Zwiedzaniu w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców podlegają wcześniej wyznaczone
części siedzib następujących jednostek organizacyjnych UJ:
1. Biblioteka Jagiellońska
2. Centrum Edukacji Przyrodniczej
3. Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
4. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
5. Małopolskie Centrum Biotechnologii
6. Muzeum UJ
7. Obserwatorium Astronomiczne
8. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
9. Wydział Biologii
10. Wydział Chemii
11. Wydział Farmaceutyczny
12. Wydział Filologiczny
13. Wydział Filozoficzny
14. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
15. Wydział Geografii i Geologii
16. Wydział Historyczny
17. Wydział Lekarski
18. Wydział Matematyki i Informatyki
19. Wydział Nauk o Zdrowiu
20. Wydział Polonistyki
21. Wydział Prawa i Administracji
22. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
23. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
3. W trakcie zwiedzania gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy
aktywności, które określają odrębne programy.
§2
Rejestracja uczestników

1. Uczestnictwo w Małopolskiej Nocy Naukowców w obiektach Uniwersytetu
Jagiellońskiego możliwe jest na podstawie wcześniejszej rejestracji i imiennego biletu dla
uczestnika, z wyjątkiem aktywności, które w programie mają adnotację „brak rejestracji”.
2. Rejestracja przez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, prowadzona jest poprzez
formularz na stronach www. Warunkiem przyjęcia rejestracji i wydania imiennego biletu
jest udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach z wydarzenia,
przeznaczonych dla celów promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z
klauzulą informacyjną przedstawianą uczestnikowi podczas rejestracji.
3. Rejestracje rozpoczną się 19.09.2018 r. o godz. 9:00 i będą trwały do wyczerpania miejsc.

4. Przed wejściem na wydarzenie przeprowadzone zostaną czynności związane z
potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji i posiadania przez uczestnika imiennego biletu.
5. Czynności, o których mowa wyżej, będą się odbywać oddzielnie w każdej z
uczestniczących w wydarzeniu jednostek organizacyjnych UJ.
6. Uczestnictwo w aktywnościach wymagających wcześniejszej rejestracji bez jej dokonania
jest możliwe wyłącznie w razie rezygnacji z uczestnictwa przez zarejestrowanego
uczestnika.
§3
Porządek zwiedzania
1. Udział w wydarzeniu mogą brać grupy zorganizowane z opiekunem oraz osoby
indywidualne.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności opiekunów lub
rodziców.
3. Zabronione jest wejście:
a) z wszelką bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,
b) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
c) z długimi parasolami,
d) ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
4. Uczestnictwo może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach,
zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem wydarzenia. Zabronione jest przebywanie
poza wyznaczonym obszarem imprezy.
5. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby
zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów, zbiorów naukowych i
wyposażenia pomieszczań, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych.
6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń personelu organizacyjnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach
oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie UJ.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery, samochody i inne pojazdy
pozostawione na jego terenie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl, www.uj.edu.pl, na
stronach jednostek biorących udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 oraz przed
wejściem do poszczególnych budynków jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w
wydarzeniu.
2. Wejście na wydarzenie w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców oznacza akceptację
przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

