Regulamin Wolontariatu
Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2022
Postanowienia ogólne
§1
1.

Niniejszy Regulamin Wolontariatu, zwany dalej „Regulaminem” Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2022,
zwanej dalej „Wydarzeniem”, kierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej jak również do
studentów i absolwentów innych uczelni, a także seniorów.
W trakcie trwania Wydarzenia Wolontariusze będą przebywali na terenie kampusu Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku.
Każdy Wolontariusz uczestniczący w Wydarzeniu zobowiązany jest do stosowania się do postanowień
niniejszego Regulaminu.

2.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 8 października 2022 roku na terenie kampusu Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

3.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje prace delegowane przez Koordynatora
głównego związane z obsługą Wydarzenia.

4.

Wolontariusz to osoba pełnoletnia.

5.

Celem Regulaminu jest określenie obowiązków i praw Woluntariusza dla zapewnienia szeroko pojętego
bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się Woluntariusza na Wydarzeniu.

6.

Rejestracja Wolontariusza poprzez wypełnienie i wysłanie formularza oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu.

7.

Organizatorem Wydarzenia z ramienia Politechniki Śląskiej jest Centrum Popularyzacji Nauki.

Rejestracja Wolontariusza
§2
1.

Osoba, która chce zostać Wolontariuszem zobowiązana jest do rejestracji swojej aktywności poprzez
formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Wydarzenia www.nocnaukowcow.com.pl, w zakładce
„Wolontariusz”, a także do podpisania Porozumienia o współpracy, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 270/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie organizacji
wolontariatu przy Politechnice Śląskiej.

2.

Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.nocnaukowcow.com.pl zawiera dane Wolontariusza
/imię i nazwisko, data urodzenia, status, afiliacje, telefon kontaktowy, e-mail, potwierdzenie posiadania
ubezpieczenia NNW, preferowana lokalizacja wolontariatu/, Oświadczenie Wolontariusza dotyczące
przetwarzania danych osobowych wraz z informacją dotyczącą bezpłatnego wykorzystania oraz
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upowszechniania wizerunku Wolontariusza na materiałach filmowych i zdjęciach podczas Wydarzenia do
celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Wolontariusz wyraża zgodę.
3.

Podpisanie Porozumienia o którym mowa w §2 ust. 1, nastąpi podczas spotkania organizacyjnego
w wyznaczonym przez Koordynatora głównego Wydarzenia terminie i miejscu.

4.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie Porozumienia, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego
Regulaminu jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem.

5.

W momencie rejestracji, Wolontariusz w formularzu zgłoszeniowym może wskazać preferowaną lokalizacje
wolontariatu. Organizator zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą lokalizacji pracy Wolontariusza
podczas trwania Wydarzenia.

6.

Wolontariusz potwierdza, iż posiada ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Obowiązki Wolontariusza
§3

1.

Wolontariusz zobowiązany jest do wykonania powierzonych mu zadań delegowanych przez Koordynatora
głównego Wydarzenia.

2.

Woluntariusz pozostaje do pełnej dyspozycji Organizatora przez cały czas trwania Wydarzenia, tj. od godz.
15.00 do 22.00.

3.

Wolontariusz zgłasza swoją obecność podczas Wydarzenia przed wydarzeniem w biurze Organizatora /CNT,
Gliwice, ul. Konarskiego 22b, p. II, pok. 221a/ oraz zakończenie wolontariatu po zakończonym Wydarzeniu,
potwierdzając to własnoręcznym podpisem na liście obecności, znajdującej się w Centrum Popularyzacji
Nauki.

4.

Wolontariusz nie będzie wykonywać zadań, które mogą zagrażać Jego życiu i zdrowiu.

5.

Wolontariusz zobowiązany jest do dostosowania się do aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym
pomiaru temperatury, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz posiadania własnej maseczki i rękawiczek.

6.

Wolontariusz kieruje ruchem na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu
i Rybniku.

7.

Wolontariusz zobowiązany jest do zapoznania się z materiałami promocyjnymi oraz dystrybucji tych
materiałów uczestnikom Wydarzenia.

8.

Wolontariusz zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych w wyznaczonych przez
Koordynatora głównego Wydarzenia terminach i miejscu.

9.

W przypadku rezygnacji Wolontariusza z udziału w Wydarzeniu, zaleca się wskazanie przez Niego osoby
zastępującej.

10. Wolontariusz w trakcie uczestniczenia w pokazie/aktywności powinien stosować się do poleceń wystawców.
Prawa Wolontariusza
§4
1.

Organizator zobowiązuje się do informowania Wolontariusza o zmianach związanych z pracami podczas
Wydarzenia.

2.

Organizator zapewni Wolontariuszowi:
−

koszulkę z logo Nocy Naukowców,

−

kamizelkę odblaskową,

−

posiłek w trakcie trwania Wydarzenia /dotyczy wyłącznie Wolontariuszy pozostających do
dyspozycji Organizatora podczas trwania całego Wydarzenia, tj. od godz. 15.00 do 22.00/.

3.

−

podziękowanie imienne za wolontariat,

−

gadżet /po wykonanym wolontariacie/.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ani zakwaterowania Wolontariusza.

Postanowienia końcowe
§5
1.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia oraz prawo do ustalenia
i zmiany programu Wydarzenia pod względem merytorycznym i czasowym, w tym także w przypadku
wystąpienia okoliczności siły wyższej, natychmiastowego zakończenia Wydarzenia.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie
będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być
uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia
wirusa COVID-19.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania oraz upowszechniania wizerunku
Wolontariusza na materiałach filmowych i zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia do celów
informacyjnych i dokumentacyjnych własnych, Patronów Honorowych, Partnerów oraz Sponsorów
Wydarzenia, na co każdy Wolontariusz Wydarzenia wyraża zgodę poprzez swój udział.

4.

Niniejszy regulamin udostępniony jest na wszystkich stanowiskach pokazów podczas Wydarzenia, a także na
stronie internetowej: www.nocnaukowcow.com.pl w zakładce Wolontariusz /Regulamin Wolontariatu Nocy
Naukowców/.

