REGULAMIN
„Panelu ambasadorów: USA i Polska po przełomie 1989”
w dniu 27 maja 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. „Panel ambasadorów: USA i Polska po przełomie 1989” to wydarzenie, zwane dalej
Spotkaniem, które odbywa się 27 maja 2019 r. w godz. 11.00-12.30 w budynku
Auditorium Maximum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przy ul. Krupniczej 33.
2. Organizatorami Spotkania są:
- Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24
- Konsulat Generalny USA z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 9
3. Partnerem Spotkania jest: TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166 –
właściciel telewizji TVN24BIS.
4. Uczestnikami są wszystkie osoby zainteresowane Spotkaniem.
§2
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Spotkaniu jest bezpłatne i możliwe jedynie na podstawie wcześniejszej
rejestracji.
2. W Spotkaniu może wziąć udział 1000 osób
3. Rejestracja następuje przez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i jest prowadzona
przez formularz rejestracji dostępny na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytutu
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ: www.iaisp.uj.edu.pl.
4. Warunkiem przyjęcia rejestracji jest udzielenie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na zdjęciach
lub filmach z wydarzenia, zgodnie z klauzulą informacyjną przedstawianą uczestnikowi
podczas rejestracji.
5. Rejestracja rozpocznie się 06.05.2019 r. o godz. 9:00 i będzie trwała do wyczerpania
miejsc.
6. O przyjęciu na Spotkanie decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
7. Osoby przyjęte na Spotkanie otrzymają stosowną informację na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
8. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, zostaną
automatycznie wpisane na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń
rejestracyjnych.
9. W przypadku ewentualnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane są kolejnym
kandydatom z listy rezerwowej.
10. Przed wejściem na wydarzenie przeprowadzone zostaną czynności związane z
potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
11. Dopuszcza się, pod warunkiem dostępności miejsc i w ramach realnych możliwości,
przeprowadzenie czynności rejestracyjnych bezpośrednio przed rozpoczęciem
wydarzenia.
12. Osoby uczestniczące w spotkaniu akceptują ustalone reguły przebiegu spotkania oraz
jego program określony przez Organizatorów i zamieszczony na stronie iaisp.uj.edu.pl
oraz nie będą wpływać na jego zmianę.

§3
Porządek Spotkania
1. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Czynność, o której mowa wyżej jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby Spotkania, na zasadach
wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”)
3. Organizatorzy i Partner Spotkania planują prowadzenie zapisu audiovideo oraz
fotograficznego Spotkania dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w
Spotkaniu jest jednoznaczne z akceptacją tego faktu. Oznacza również brak roszczeń wobec
Organizatorów i Partnera z tytułu wykorzystania wizerunku uczestników, a także roszczeń
z tytułu praw autorskich w ramach wypowiedzi własnej uczestników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach
oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie w budynku
Auditorium Maximum UJ.
5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż
obowiązujących na terenie budynku Auditorium Maximum UJ, w którym organizowane jest
Spotkanie oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez
Organizatorów, w szczególności pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej oraz bagaży o
wymiarach „samolotowych” i większych.
6. Koszt pobytu i przejazdu na Spotkanie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. Zabronione jest wejście na Spotkanie:
 z wszelką bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,
 z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
 z długimi parasolami,
 ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania pkt. 7 niniejszego paragrafu uczestnik
imprezy na wezwanie Organizatora zobowiązany jest poddać się lustracji bagażu.
9. Zabrania się wstępu na spotkanie osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatorów, zakłócić
porządek Spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach
publicznych.
10.
Organizatorzy nie przewidują możliwości zadawania pytań przez uczestników
Spotkania.
11.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Spotkaniu
uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
Regulaminu lub zasad funkcjonowania Spotkania;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatorów lub godzące w ich
wizerunek.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytutu Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych UJ iaisp.uj.edu.pl oraz przed wejściem do budynku Auditorium
Maximum UJ.
2. Wejście na w Spotkanie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.

