Regulamin uczestnictwa w Obchodach 50-lecia
Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Uczestników Obchodów 50 Lecia Zespołu Szkół
Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, które odbędą się 20 października 2017r
zgodnie z harmonogramem Obchodów.
Przez Obchody rozumie się wszystkie wydarzenia towarzyszące Jubileuszowi tj: cykl wykładów na
UTH w Radomiu „Znamy się nie tylko na elektronice”; mecz piłki siatkowej w Wojskowym Ośrodku
Szkolenia Sportowego, Radom ul. Lubelska 152 „Gwiazdy siatkówki Zespołu Szkół Elektronicznych”;
Msza Św. w kościele Matki Bożej Królowej Świata Radom, ul. Grzybowska 22; Uroczysta Gala w Sali
Koncertowej im. K. Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych; Kameralna część Obchodów
w budynku szkoły Radom ul. Sadkowska 19 (kabareton, spotkania, poczęstunek)
Uczestnik – Absolwent, Nauczyciel, Pracownik administracyjny, Emeryt, Rencista, Zespołu Szkół
Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, zaproszeni goście. Każda osoba biorąca
udział w Obchodach zarejestrowana poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na fanpag’u
szkolnym pod adresem: https://www.facebook.com/elektronik.radom/ lub dostępny
w sekretariacie szkoły. Rejestracja uczestnictwa jest obowiązkowa i trwa do 30.09.2017r
Organizator – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.
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Przepis niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Obchodach
Jubileuszu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Jubileuszu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest
Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
Uczestnik Jubileuszu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem,
wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 Zgłoszenie udziału i płatności
1) Zgodnie z niniejszym Regulaminem uczestnictwo w obchodach oznacza akceptację postanowień
niniejszego regulaminu oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
2) Udział w uroczystościach jubileuszowych dla Absolwentów, Pracowników i Emerytów Zespołu
Szkół Elektronicznych jest bezpłatny.
Nie mniej jednak będziemy wdzięczni za każdą dobrowolną wpłatę, która pozwoli nam godnie
zorganizować i uczcić nasz jubileusz.
Wpłaty należy dokonać na numer konta:
64 1240 5703 1111 0010 7193 7569
Tytułem: Imię i Nazwisko, ewentualnie rok ukończenia, nazwisko wychowawcy.
lub za pośrednictwem płatności paypal: uzupełnić
3) Opłata nie podlega zwrotowi.
4) Uczestnik pokrywa we własnym zakresie ewentualne koszty dojazdu na Obchody oraz koszty
noclegu.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1) Wstęp na teren uroczystości i imprez towarzyszących jest bezpłatny.
2) Podczas wydarzeń i uroczystości zabrania się w szczególności:
a) posiadania i spożywania alkoholu,
b) posiadania i zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,

c) zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
d) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów - przewodników.
3) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom nie
zarejestrowanym.
4) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej Uczestnikom
zarejestrowanym:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz
napoje alkoholowe,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) wyprosić z terenu obchodów Jubileuszu osoby zagrażające, zdrowiu lub mieniu innych osób
uczestniczących w Jubileuszu lub zakłócających przebieg imprezy,
e) może obciążyć Uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na terenie obchodów
Jubileuszu,
f) wyprosić osoby stanowiące wg. Uznania Organizatora zagrożenie dla Uczestników Jubileuszu.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Uczestnika
na terenie wszelkich obiektów, na których odbywać się będą obchody Jubileuszu.
6) Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi pieczę.
§ 4 Prawa i obowiązki uczestników
1) Uczestnik Jubileuszu ma prawo do:
a) przebywania na terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu
zakończenia Imprezy, ogłoszonego przez Organizatora.
b) informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz
udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
c) korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są udostępnione do
ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) korzystania z pomocy medycznej na terenie Imprezy.
2) Uczestnik Jubileuszu jest zobowiązany:
a) nie zakłócać porządku publicznego,
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
c) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy,
d) stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji
funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów do wykonywania ich
poleceń.
§ 5 Postanowienia końcowe
1) Wszelkie prawa do nazwy i logo Jubileuszu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2) Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także
działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy bez autoryzacji Organizatora.
3) Uczestnictwo w obchodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.50.elektronik.edu.pl
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku i przestaje obowiązywać
po zakończeniu Imprezy.

