REGULAMIN ZWIEDZANIA
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w ramach obchodów Święta Uniwersytetu
Jagiellońskiego w dniu 12.05.2018 r.
§1
Termin i czas zwiedzania
1. Wydarzenia organizowane przez Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu
Jagiellońskiego (CEP UJ) odbywają się w dniu 12.05.2018 w godz. 10:00 – 17:00.
2. Zwiedzaniu w ramach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego podlegają wcześniej
wyznaczone części siedziby CEP UJ.
3. W trakcie zwiedzania gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy
aktywności, które określa program wydarzeń w CEP UJ.
§2
Rejestracja uczestników
1. Żadna z proponowanych aktywności nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby uczestników w grupach na
poszczególne punkty programu jeśli będą tego wymagały ogólne warunki bezpieczeństwa i
wytyczne BHP i PPOŻ dla budynku CEP UJ.
§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 pomieszczeń, 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
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cep.uj.edu.pl oraz przed wejściem do
budynku CEP UJ.

