Regulamin dla zwiedzających
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje zwiedzających Forum szkół “CV 2020, dalej nazywane
Forum CV 2020.
2. Regulamin jest przyjęty przez organizatora Forum CV 2020, tj. Wydział
Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
3. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe,
które obowiązują Zwiedzających podczas Forum CV 2020 na terenie
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczym, zwanym dalej także
miejscem wydarzenia.
4. Regulamin jest dostępny w miejscu wydarzenia (w punkcie informacyjnym),
a także w Internecie pod adresem www.mciir.bydgoszcz.pl oraz pod
adresami internetowymi szkół i placówek, którzy są wystawcami, w formie
umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
5. Wstęp na miejsce wydarzenia w czasie Forum CV 2020 oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu oraz przepisów regulujących zasady pobytu
w miejscu wydarzenia przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do
przestrzegania ich postanowień.
6. Forum CV 2020 nie jest wydarzeniem o charakterze imprezy masowejArt. 3 ust.1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
§2
Zasady wstępu – grupy zorganizowane
1. Wstęp na Forum CV 2020 wymaga wcześniejszej rejestracji
zorganizowanych grup zwiedzających z podaniem godziny przybycia poprzez
formularz zgłoszenia przekazany przez szkoły do dn. 10 marca 2020 r.
do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miast Bydgoszczy. Szkoły, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz przekazują formularz

zgłoszenia poprzez Oświatową Platformę Informacyjną Urzędu Miasta.
Pozostałe szkoły przekazują formularz zgłoszenia na adres e-mailowy:
Monika.Demmer@um.bydgoszcz.pl. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie Internetowej
www.mciir.bydgoszcz.pl). Organizator zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia grupy ze względu na niedotrzymanie wyznaczonego
terminu nadesłania zgłoszenia.
2. Wstęp na miejsce wydarzenia podlega regulacji, a czasami ograniczeniom.
Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego
ograniczenia możliwości przyjmowania kolejnych grup zwiedzających
w sytuacji np. w sytuacji groźby przepełnienia miejsca wydarzenia,
w sytuacji bardzo dużej frekwencji zwiedzających.
3. Wstęp na Forum CV 2020 dla grup zorganizowanych jest możliwy od godziny
09.00, ostatnie grupy mogą wejść o godz. 13.00. Grupy będą wpuszczane na
Forum co 15 min.
4. Wejście grupy zorganizowanej wymaga potwierdzenia przybycia w punkcie
informacyjnym Forum CV 2020, znajdującym się w holu wejściowym, w dniu
wydarzenia.
5. Opiekun grupy otrzyma identyfikator stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
6. Czas pobytu na Forum CV 2020 danej grupy w hali – trwa jedną godzinę
zegarową. Zwiedzanie ekspozycji prezentowanych na parkingu może trwać
dłużej, adekwatnie do potrzeb grupy.
7. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail,
w którym zaakceptuje termin i godziny wstępu zaproponowane przez szkołę
lub innego organizatora grupy albo zaproponuje zmianę godzin wstępu
na Forum CV 2020.
8. Dyrektor szkoły albo reprezentant organizatora dokonujący zgłoszenia
grupy, jest zobowiązany do zapoznania uczniów/studentów albo innych
uczestników grupy oraz ich Opiekunów z niniejszym Regulaminem,
a zwłaszcza z przepisami porządkowymi.
9. Opiekun grupy jest zobowiązany do egzekwowania przestrzegania przez
uczestników grupy przepisów porządkowych, o których mowa w dalszej
części Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
przez Opiekuna i uczestników grupy, w tym nierespektowania szczegółowych
zasad wstępu, nieprzestrzegania przepisów porządkowych, może dokonać

przerwania zwiedzania Forum CV 2020 dla wszystkich uczestników grupy,
bez możliwości jego kontynuacji.
§ 3
Zasady wstępu – wejście indywidualne
1. Wstęp na Forum CV 2020 wymaga potwierdzenia przybycia w punkcie
informacyjnym Forum CV 2020, znajdującym się w holu wejściowym, w dniu
wydarzenia, gdzie zostanie jednoczenie określona godzina wejścia i czas
pobytu
oraz wręczony imienny identyfikator uprawniający do uczestnictwa.
§ 4
Przepisy porządkowe
1.

Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminie i

godzinach otwarcia Forum CV 2020.
2.
Stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe w hali mogą
być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa
i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.
3.

Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych

stoisk
i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika
stoiska, tj. uczestnika Forum CV 2020 (wystawcy) . Jeżeli powyższe czynności
mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Forum CV 2020
organizator wyda polecenie ich wstrzymania.
4.
Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także
agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z organizatorem,
jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
5.

W miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących
zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków
odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;
e) palenia wyrobów tytoniowych;
f) zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi
przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami
reklamowymi) oraz roślinności;
h) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne
elementy aranżacji przestrzeni.
6.
Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia
alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające
lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na miejsce wydarzenia.
7.

W razie nieprzestrzegania zakazów organizator zastrzega sobie prawo

natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z miejsca wydarzenia
i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania
Policji.
8.

Zwiedzający są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie
przeciwpożarowej;
b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Forum CV 2020
ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia
i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wydarzenia;
c) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie
ruchu w miejscu wydarzenia;
d) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania
do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych
zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów.

§ 5
Odpowiedzialność i ubezpieczenie
1.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia
terminu Forum CV 2020 i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie

internetowej www.mciir.bydgoszcz.pl, ze stosownym wyprzedzeniem terminów
ich rozpoczęcia.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach
Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających
spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą,
zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego,
w tym rzeczy pozostawionych na przechowanie w szatni (np. odzież, bagaż
podręczny).
4. W szatni nie powinny być pozostawiane rzeczy wartościowe (biżuteria, sprzęt
fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni
w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.
5.
Na wyłączenie odpowiedzialności organizatora z powyższych przyczyn nie
mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia
(zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
6.
Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie
wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na
własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat
fotograficzny, telefon komórkowy).
7.

Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie/wyrządzenie

szkód
w miejscu wydarzenia. Oceny szkód dokonuje organizator w porozumieniu
z właścicielem obiektu/ wystawcą, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego
lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
8.

O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy

powiadomić organizatora oraz policję niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co
zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
9.
Zwiedzający powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie.
11.Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność
za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki
wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.
§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej
uczestnictwa w Forum CV 2020.
2. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie
Forum CV 2020 w punkcie informacyjnym w miejscu wydarzenia, a w terminie
późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu wydarzenia – drogą
elektroniczną na adres w.zlotnicki@um.bydgoszcz.pl.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia
drogą elektroniczną na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3,
w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania
dodatkowych wyjaśnień. Organizator dołoży wszelkich starań,
aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty
otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie.
§ 7
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin obowiązuje od 20 lutego 2020 roku.

2.
Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach
Regulaminu
i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem
www.mciir.bydgoszcz.pl ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia
Forum CV 2020.
3.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
4.

Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a organizatorem, których

polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.

