REGULAMIN XIV BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI
1. XIV Bałtycki Festiwal Nauki, w dalszej części Regulaminu zwany Festiwalem jest imprezą
organizowaną z inicjatywy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
2. Współorganizatorami Festiwalu są następujące uczelnie oraz podmioty zrzeszone w Radzie
Rektorów Województwa Pomorskiego, wymienione w kolejności alfabetycznej:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska
w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańskie Archidiecezjalne
Kolegium Teologiczne w Gdyni, Gdańskie Seminarium Duchowne, Politechnika Gdańska,
Polska Akademia Nauk O. Gdańsk wraz z następującymi jednostkami terenowymi: Instytut Maszyn
Przepływowych PAN w Gdańsku, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Budownictwa
Wodnego PAN w Gdańsku, Uniwersytet Gdański (Lider Konsorcjum organizującego Festiwal) oraz
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej, w dalszej części Regulaminu zwane jako
Współorganizatorzy.
3. Festiwal odbędzie się w dniach: 24.05.-28.05.2017 r.
4. Festiwal jest imprezą mającą na celu popularyzację nauki i prezentację tematyki badań i osiągnięć
naukowych. Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona społeczeństwa Pomorza, w tym
w szczególności do młodzieży szkolnej.
5. Wszystkie zaplanowane w ramach Festiwalu imprezy odbywać się będą w formie nieodpłatnej dla
ich uczestników i mieć będą charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że uczestnictwo w części
z zaplanowanych przez Współorganizatorów imprez odbywać się będzie za wcześniejszym
zgłoszeniem i potwierdzeniem w nich uczestnictwa.
6. Każdy ze Współorganizatorów informować będzie o zaplanowanych przez niego imprezach wraz
z potwierdzeniem rejestracji uczestników we własnym zakresie i na własnej stronie internetowej.
7. Ogólne informacje o Festiwalu i planowanych imprezach festiwalowych dostępne będą również na
oficjalnej stronie internetowej Festiwalu pod adresem: www.festiwal.gda.pl i zawierać będą
przekierowanie / przelinkowane do szczegółowych informacji na temat poszczególnych imprez na
stronach internetowych ich Współorganizatorów.
8. W ramach realizowanych imprez festiwalowych każdy ze Współorganizatorów odpowiada za
prawidłową realizację wyłącznie własnych imprez festiwalowych i ponosi wyłączną
odpowiedzialność z tego tytułu.
9. Wszelkie kwestie dotyczące patronatu honorowego, patronatu medialnego i sponsoringu Festiwalu
regulowane będą na mocy odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Współorganizatorami.
10. Każdy ze Współorganizatorów zobowiązany jest w ramach swojej działalności na Festiwalu
do przestrzegania wszelkich obowiązków lub norm, w tym obowiązków lub norm dotyczących
bezpieczeństwa uczestników - wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub
innych aktów wiążących w tym zakresie.
11. Każdy ze Współorganizatorów ponosić będzie we własnym zakresie odpowiedzialność dotyczącą
ubezpieczenia realizowanych przez siebie imprez w zakresie polisy OC lub NNW (następstw
nieszczęśliwych wypadków), przy czym Współorganizatorzy nie odpowiadają za szkody
spowodowane działaniem siły wyższej.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz ustaleniach podjętych na mocy
umów lub porozumień pomiędzy Współorganizatorami, decyzje podejmują Władze Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego.
13. Regulamin i jego ewentualne zmiany podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Festiwalu.
14. Regulamin i jego ewentualnie zmiany wprowadza Przewodniczący Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego.

