Załącznik Nr 1 do formularza zgłoszeniowego
uczestnika wystawy „Autostrada Dźwięku”
Regulamin wystawy „Autostrada Dźwięku”
Postanowienia ogólne
§1
1. Wystawa „Autostrada Dźwięku” /wystawa/ jest interaktywną wystawą z zakresu
fizyki słuchu /akustyki/, której celem jest odkrywanie nowego oblicza fizyki i
rozbudzanie chęci do poznawania otaczającego nas świata, poprzez spektakularne
doświadczenia i eksperymenty powiązane z akustyką.
2. Warunkiem uczestnictwa w wystawie „Autostrada Dźwięku” organizowanej przez
Instytut Fizyki na Politechnice Śląskiej, ul. Konarskiego 22B jest akceptacja
poniższego regulaminu przez koordynatora bądź osoby do kontaktu. Dokonanie
zgłoszenia związanego z udziałem w wystawie jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego
postanowień.
Organizacja wystawy
§2
1. Wystawa skierowana jest do zorganizowanych grup, w tym uczniów szkół
podstawowych, średnich, studentów, instytucji, a także osób prywatnych.
2. Wystawa dostępna jest od 1 stycznia do 30 marca 2019 roku od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do 14.00 w Centrum Nowych Technologii, 44-100 Gliwice,
ul. Konarskiego 22B.
3. Dla uczestników zainteresowanych wystawą wymagana jest wcześniejsza rejestracja
pod adresem e-mail: barbara.solecka@polsl.pl lub telefonicznie 32/2372044.
4. W wystawie mogą uczestniczyć grupy bądź osoby prywatne po wcześniejszym
zgłoszeniu na formularzu dostępnym na stronie http://fizyka.polsl.pl/index.php/pl/178wystawa-interaktywna-autostrada-dzwieku.
5. Opracowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: bsolecka@polsl.pl
6. Udział w wystawie możliwy jest po potwierdzeniu ze strony Instytutu.
7. Grupa zwiedzająca wystawę nie powinna przekraczać 20 osób.
8. Na 15-tu uczestników wystawy przypada 1 opiekun.
9. Opiekun deklaruje, że uczestnicy wystawy są ubezpieczeni. Za zaistniałe uszkodzenia
spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem wystawy, winę ponosi uczestnik,
a w przypadku osoby niepełnoletniej, opiekun wycieczki.
10. Opiekun wycieczki zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia grupy na
zaplanowany termin wystawy.
11. Wejście na teren wystawy możliwy jest dla uczestników wystawy wyłącznie
w obecności pracownika Instytutu.
12. Czas trwania wystawy dla jednej grupy: około 1 godziny.
13. Fotografowanie, nagrywanie oraz filmowanie wystawy może odbywać się wyłącznie
za zgodą pracownika Instytutu.
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Postanowienia końcowe
§3
1. W miejscu wystawy obowiązuje zakaz:
- spożywania środków odurzających i innych substancji niedozwolonych,
- jedzenia i picia,
- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz środków
pirotechnicznych,
- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
uczestników wystawy.
2. Organizator odmówi udziału w wystawie uczestnikom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub
innych, podobnie działających środków,
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w innych sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wystawy,
- które nie przestrzegają regulaminu zajęć,
- uczestnikom, które nie dokonały wcześniejszego zgłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- rzeczy pozostawione lub skradzione podczas wystawy,
- wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia lub winy uczestników wystawy.
4. Działania wobec osób niestosujących się do niniejszego regulaminu:
- uczestnicy, którzy nie będą stosować się do poleceń służb porządkowych oraz
obsługi, mogą zostać usunięci z miejsca wystawy,
- za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stosowana będzie odpowiedzialność
w trybie karno-administracyjnym.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz upowszechniania materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas wystawy do celów promocyjnych
i informacyjnych, na co każdy opiekun uczestników wystawy wyraża zgodę.
Klauzula informacyjna
§4
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika
Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.
2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest P. dr Marta MACEŁKO,
z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach organizacyjnych wystawy.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
/RODO/.
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5. Dostęp do danych osobowych uczestnika wewnątrz struktury organizacyjnej
Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych w niezbędnym zakresie.
6. Dane osobowe uczestnika nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w wystawie.
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