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Regulamin dla uczestników VII Strzelińskiego Festiwalu Nauki  

 

 

§ 1.  Organizator 

1. Głównym organizatorem projektu popularyzującego naukę pod nazwą VII Strzelińskiego 

Festiwalu Nauki (dalej jako Festiwal) jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-

Curie w Strzelinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. 

2. Tematy i formy imprez Festiwalowych proponowane są przez nauczycieli Liceum, 

przedstawicieli instytucji  i naukowców oraz studentów reprezentujących dolnośląskie 

publiczne uczelnie: 

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

2. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu. 

3. Politechnika Wrocławska. 

4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. 

5. Publiczna Biblioteka Miejska w Strzelinie. 

 

3. VII Strzeliński Festiwal Nauki odbędzie się w dniach 16.-25.11.2022 r. 

 

§ 2 Zasady ogólne: 

1. Nadrzędnym celem projektu jest spotkanie na wspólnej, naukowej płaszczyźnie  

środowiska uczniowskiego i akademickiego, by zdobywać i przekazywać nową wiedzę, 

zachęcać do podejmowania nowych działań ukierunkowany na rozwój osobowości oraz 

rozwijać umiejętności młodych ludzi. 

 

2. Podczas Festiwalu zajęcia odbywają się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Strzelinie, które odpowiada za organizację, przebieg zajęć 

organizowanych na jego terenie oraz promocję Festiwalu, natomiast współorganizatorzy 

wymienieni w § 1 ust. 2 odpowiadają za merytoryczną stronę swoich wykładów.  

 

http://www.lostrzelin.pl/


3.  Program Festiwalu, po ustaleniu przez jednostki, umieszczany jest na stronie 

internetowej www.lostrzelin.pl nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu. 

 

4. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza jednocześnie zgodę na publikowanie filmów i zdjęć  

z wizerunkiem uczestników Festiwalu w materiałach promocyjnych naszej szkoły  

i jednostek współorganizujących Festiwal oraz materiałach prasowych dotyczących 

projektu. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Festiwalu. 

 

1. Udział w imprezach organizowanych w ramach Strzelińskiego Festiwalu Nauki jest 

BEZPŁATNY.  

2. Udział w poszczególnych imprezach Festiwalowych ograniczają wyznaczony przez 

organizatorów wydarzenia limit miejsc i kategoria wiekowa.  

 

3. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane 

grupy z opiekunami, po wcześniejszym zgłoszeniu się w szkole. 

 

4. Wstęp na imprezy Festiwalowe jest wolny. W razie wyznaczenia przez organizatora 

wydarzenia limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń lub w przypadku imprez 

wymagających wcześniejszej rejestracji – informacja od organizatora o przyznaniu 

miejsc.  

 

5. Organizatorzy poszczególnych imprez Festiwalowych mogą wymagać wcześniejszej 

rejestracji na przygotowywane przez siebie wydarzenia. Informacja o wymogu rejestracji 

będzie zamieszczona w ogłoszeniu o Festiwalu w miejscu wskazanym do rejestracji. 

 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestników Festiwalu. 

 

1. Uczestnikiem wydarzeń Strzelińskiego Festiwalu Nauki może być każdy, bez 

względu na wiek i miejsce zamieszkania.  

 

2. Uczestnicy imprez Festiwalowych powinni zachowywać się zgodnie z zasadami 

dobrego wychowania i współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązujących 

przepisów.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Festiwalu tylko pod opieką osób dorosłych.  

 

4. Zakazane jest podejmowanie przez uczestników jakichkolwiek działań mogących 

naruszyć prawa osób trzecich lub Organizatora / współorganizatora Festiwalu. 

 

§ 5. Bezpieczeństwo 

 

1. Nauczyciele/opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczestników niepełnoletnich w czasie podróży na imprezy Festiwalowe, w trakcie 

trwania Festiwalu oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wydarzenia.  
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2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatorów 

wydarzeń i wolontariuszy.  

3. Organizator Festiwalu nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników 

Festiwalu powstałe w wyniku wyłącznych działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na 

których działanie organizator nie ma wpływu.  

 

Festiwal tworzymy z myślą o Was, zapraszamy serdecznie!  

Organizatorzy 


