Regulamin wejścia na „świetlik” w Gmachu Głównym PW
Noc Muzeów (14 maja 2022 r., godz. 18.00-23.00)
1. Organizatorem wejścia na „świetlik” w Gmachu Głównym PW jest Politechnika Warszawska,
zwana dalej Organizatorem.
2. Wejście „na świetlik” odbywa się tylko i wyłącznie w obecności osoby oprowadzającej
wyznaczonej przez Organizatora.
3. Zaplanowano 6 wejść w grupach max. 5-osobowych.
4. Wejście odbywać się będzie wyłącznie w kaskach zapewnionych przez Organizatora.
5. Wejście odbywa się wyłącznie w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.
6. Miejsce zbiórki znajduje się przy punkcie informacyjnym w Gmachu Głównym.
7. Do wejścia upoważnia specjalna wejściówka wydawana w punkcie informacyjnym.
8. Wejściówki rozdawane będą zgodnie z kolejnością przyjścia.
9. Pobyt na “świetliku” trwa max. 20 minut.
10. Na „świetlik” mogą wchodzić dzieci od 12 roku życia wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
11. W czasie zwiedzania, należy bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń osoby
oprowadzającej oraz Straży Akademickiej.
12. „Świetlik” należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
13. Niewskazane jest wchodzenie na “świetlik” przez osoby cierpiące na lęk wysokości, z wadami
serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną
wypadku.
14. Zabrania się:
1) wchodzenia na „świetlik” osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na dach;
3) wychylania się przez barierki/balustrady;
d) używania otwartego ognia;
4) palenia papierosów;
5) hałasowania, przepychania, wspinania, biegania;
6) wprowadzania zwierząt;
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub odwołania zwiedzania.
16. Organizator Politechnika Warszawska nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody
wyrządzone przez Zwiedzającego.
17. Organizator Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w szatni.
18. Wstęp na „świetlik” oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz akceptację
niniejszego Regulaminu.
Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym, Małgorzata Dudkiewicz, radca prawny, 19 kwietnia 2022 r

Regulamin tras wycieczkowych po Gmachu Głównym PW
Noc Muzeów (14 maja 2022 r., godz. 18.00-23.00)
1. Organizatorem zwiedzania Gmachu Głównego PW jest Politechnika Warszawska.
2. Zwiedzanie Gmachu Głównego PW odbywa się tylko i wyłącznie w obecności osoby
oprowadzającej.
3. Zaplanowano trzy spacery po budynku PW.
4. Zwiedzanie odbywa się w grupie max. 8 - osobowej.
5. Obowiązują zapisy online poprzez formularz znajdujący się na www.pw.edu.pl/nocmuzeow.
6. Aby zarezerwować miejsce należy podać wyłącznie adres mailowy oraz liczbę osób.
7. Zarezerwowaną wejściówkę należy odebrać, w punkcie informacyjnym, na 30 minut przed
godziną rozpoczęcia zwiedzania. Po tym czasie nieodebrana wejściówka będzie przekazana i
wykorzystana przez osoby, wcześniej niezapisane, oczekujące w Gmachu Głównym.
8. Godziny zwiedzania dostępne są na stronie www.pw.edu.pl/nocmuzeow.
9. Miejsce zbiórki znajduje się przy punkcie informacyjnym, zaraz przy wejściu do Gmachu
Głównego.
10. W czasie zwiedzania, należy bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń osoby
oprowadzającej oraz Straży Akademickiej.
11. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu uczestników oraz naruszające ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych będą proszone o opuszczenie budynku.
13. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania
zwiedzania.
14. Politechnika Warszawska nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone
w jej mieniu przez zwiedzających.
15. Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
16. Wzięcie udziału w zwiedzaniu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz
akceptację niniejszego Regulaminu.
17. Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika
Warszawska informuje, że:

18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
19. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za
pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
20. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: adresu email.
21. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu uczestnictwa w
wydarzeniu związanym ze zwiedzaniem Gmachu Głównego PW – podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
22. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
23. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych
osobowych.
24. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
25. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające),
którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z
przetwarzaniem danych osobowych.
26. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
27. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwia Pani/Panu uczestnictwo w wydarzeniu związanym ze zwiedzaniem Gmachu
Głównego PW.
28. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres od momentu zapisu do zakończenia
wydarzenia, tj.14 maja 2022 roku do godz. 23.00.
29. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym
Małgorzata Dudkiewicz
radca prawny
19 kwietnia 2022 r.

Regulamin pokazu KN Flogiston
Noc Muzeów, 14 maja 2022 r., godz. 21.30
1. Organizatorem pokazu chemicznego jest Politechnika Warszawska - Chemiczne Koło
Naukowe Flogiston działające przy Wydziale Chemicznym.
2. Pokaz odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w pokazie wyłącznie pod opieką ich rodziców lub opiekunów.
4. Należy zachować bezpieczną odległość od stoiska pokazowego.
5. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych a także innych tego typu środków.
6. Na terenie pokazu obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
1) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
2) zachowujących się agresywnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
7. Wszystkie osoby biorące udział w pokazie są zobowiązane do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie pokazu.
8. Wzięcie udziału pokazie oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz akceptację
niniejszego Regulaminu.

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym
Małgorzata Dudkiewicz
radca prawny
19 kwietnia 2022 r.

