
REGULAMIN PIKNIKU NAUKI - EKSPLORACJE „LOTNICZY PIĄTEK”,  

8 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  

 

Niniejszy Regulamin Lotniczego Piątku - wydarzenia, które odbywa się w ramach Pikniku 

Nauki EKSPLORACJE obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające teren Ośrodka Kształcenia 

Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce 915, 36-001 Trzebownisko, w dniu 8 

października 2021r. 

Prosimy wszystkich uczestników tego wydarzenia o zapoznanie się z poniższymi zasadami. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Lotniczego Piątku (wydarzenia) jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. 

2. Celem wydarzenia jest popularyzacja nauki oraz techniki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

3. Wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki 

Rzeszowskiej (lotniska) w Jasionce. 

 

II. WEJŚCIE NA TEREN LOTNISKA 

1. Wydarzenie dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych osób, które dokonały  

wcześniejszej rejestracji mailowej na adres: promocja@prz.edu.pl Rejestracja trwa w 

dniach: od 04.10.2021 r. do  07.10.2021 r.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed 

wejściem na teren Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz oraz do bezwzględnego stosowania 

zasad w nim określonych. 

3. Wejście na teren Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

4. W trakcie wydarzenia zwiedzający Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz poruszają się w 

formie grup zorganizowanych pod opieką studentów i pracowników Politechniki 

Rzeszowskiej. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania 

przez uczestników niniejszego Regulaminu, nie stosowania się przez nich do poleceń 

organizatora i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pozostających pod 

ich opieką dzieci. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Ośrodka 

Kształcenia Lotniczego PRz tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i 

wskazówek organizatora i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

8. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Ośrodka Kształcenia 
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Lotniczego PRz oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu 

publicznym. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz 

zachowania porządku wokół siebie. 

10. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom, 

które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

11. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na 

mieniu lub na osobie (w tym na pracownikach lub współpracownikach organizatora), 

wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. 

12. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz zabrania 

się: 

1) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie 

Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz po spożyciu alkoholu lub innych środków 

odurzających; 

2) palenia tytoniu i używania otwartego ognia; 

3) wnoszenia i posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych; 

4) wnoszenia płynów i napojów w opakowaniach szklanych; 

5) wchodzenia lub przechodzenia na/przez urządzenia nie przeznaczone do tego; 

6) wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla uczestników wydarzenia; 

7) wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu rejestracji wstępu na teren wydarzenia, Organizator zbiera dane osobowe 

uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

promocja@prz.edu.pl  

2. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Organizator tj. 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców 

Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tel: +48 17 865 1775, adres e-mail: 

iod@prz.edu.pl  

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia 

wydarzenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi m. in przez ustawę Prawo 

lotnicze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne ale niezbędne do rejestracji 

wstępu na teren wydarzenia. Odmowa ich podania jest równoznaczna z odmową wstępu na 

teren wydarzenia. 

6. Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym 

innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, np. 

zachowaniem bezpieczeństwa na terenie lotniska. 
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7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, a 

po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa 

oraz obowiązki archiwizacyjne. Po upływie tego okresu będą nieodwracalnie usuwane. 

8. Uczestnik wydarzenia posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa, poprzez wysłanie 

odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: promocja@prz.edu.pl. 

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego 

wykonanego podczas trwania całego wydarzenia, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go 

w celach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych lub sprawozdawczych w prasie, 

radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych 

2. Uczestnik wydarzenia przystępując do udziału w wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie i 

wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych powyżej, ust. 18, bez prawa do 

wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy oraz – z ważnych i 

uzasadnionych powodów – do odwołania lub przerwania imprezy. 

4. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, 

decyzje rozstrzygające podejmuje organizator. 
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