Regulamin Spotkania otwartego pt.
„Cafe Nauka Extra. Suplementy diety z naukowego punktu widzenia”
§1
Postanowienia ogólne
1. „Cafe Nauka Extra. Suplementy diety z naukowego punktu widzenia” to wykład połączony z
odpowiedziami na losowo wybrane pytania uczestników, który odbywa się 28 listopada 2018 r. w
godz. 18.00—20.00 w Auli Dużej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
przy ul. Krupniczej 33 (dalej: ,,Spotkanie”).
2. Informacje o tematach, terminach i miejscu spotkania zamieszczane są na stronie internetowej
www.nauka.uj.edu.pl oraz na profilu Cafe Nauka na portalu Facebook.
3. Organizatorem Spotkania jest Uniwersytet Jagielloński – Dział Promocji.
4. Uczestnikami Spotkania mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania, o ile
niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o ograniczeniu
możliwości wstępu na Spotkanie.
5. Podczas Spotkania wystąpią:
- dr Jarosław Woroń – wykład i dyskusja
- dr Joanna Chłopicka – wykład i dyskusja
- Piotr Żabicki – moderator.
§2
Zasady uczestnictwa w Spotkaniu
1. Spotkanie ma charakter otwarty, rejestracja co do zasady (o ile Organizator nie postanowi inaczej)
nie obowiązuje, a udział w nim jest bezpłatny.
2. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność wejścia na salę, chyba że Organizator postanowił
inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisach p-poż. lub z innych
przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może odmówić przyjęcia
kolejnych Słuchaczy.
3. Osoby uczestniczące w spotkaniu akceptują ustalone reguły przebiegu spotkania oraz jego
program określony przez Organizatora i zamieszczony na stronie www.nauka.uj.edu.pl i na profilu
Cafe Nauka na portalu Facebook oraz nie będą wpływać na jego zmianę.

§3
Przebieg spotkania i przepisy porządkowe
1. Organizator planuje transmitować spotkania na żywo za pomocą live video streamingu poprzez
profil Cafe Nauka na portalu Facebook, zapisu audiovideo oraz fotograficznego dla celów
dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie
internetowej www.nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora z informacją o
spotkaniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl i
innych stronach internetowych Organizatora, profilu na portalu Facebook Cafe Nauka) i
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archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji). Organizator bierze pod uwagę korzystanie i
rozpowszechnianie wypowiedzi własnych uczestników Spotkania w sposób i w celach określonych
w zdaniu 1.
2. Regulamin jest udostępniony Słuchaczom na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu
wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl
3. Słuchacze są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie oraz do stosowania
się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
4. Zabronione jest wejście na Spotkanie: a. z jakąkolwiek 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.
5. 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.
6. Każdy Słuchacz może zadawać pytania tylko poprzez ich wypisanie na kartkach i przekazanie ich
Organizatorom w wyznaczonym momencie Spotkania. Organizator nie przewiduje możliwości
zadawania pytań ustanie – z sali, podczas Spotkania.
7. Spośród zgłoszonych pisemnie pytań Organizator wylosuje te, na które udzielone zostaną
odpowiedzi. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania Spotkania i jego przebieg,
decyduje o licznie losowanych i zadawanych pytań.
8. Odpowiedzi na wylosowane pytania udzielą osoby zasiadające w panelu dyskusyjnym.
Wylosowane pytania, na które wcześniej została udzielona odpowiedź, lub które bezpośrednio
nie dotyczą tematyki Spotkania będą pomijane.
9. Dyskusja trwa do wyczerpania pytań z kartek lub do końca czasu przeznaczonego w
harmonogramie Spotkania na dyskusję.
10. Dyskusja podczas Spotkania powinna koncentrować się wokół merytorycznych (poruszonych w
wygłoszonych referatach) zagadnień, bez odniesień personalnych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Spotkaniu Słuchaczy, którzy
naruszają jakiekolwiek 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 odbywania Spotkania;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego
wizerunek.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące.
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