§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w BEST Academy, zwanym dalej
BA lub Wydarzeniem.
2. Organizatorem BA jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą w Gmachu
Głównym Politechniki Warszawskiej, znajdującym się przy Placu Politechniki 1 p.142,
00661 Warszawa (dalej “Organizator”).
3. BA odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku.
4. Za bezpośredni kontakt z Uczestnikami odpowiadają opiekunowie, z którymi należy
się kontaktować w sprawach wymagających jakiejś ingerencji.
5. W trakcie trwania BA zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa
z udziałem Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Uczestnik wyraża zgodę
poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na rozpowszechnienie
wizerunku dla celów promocyjnych w związku z organizacją Wydarzenia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora zgodnie
z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. tzw. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych
(RODO): wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie jego
danych osobowych przez Stowarzyszenie Studentów BEST w celach
komunikacyjnych dotyczących organizowanego wydarzenia BEST Academy.
Jednocześnie oświadcza, że jego zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa
w art. 7 RODO, tj. przysługuje mu możliwość jej wycofania w każdym czasie,
zapytanie o zgodę zostało mu przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
poinformowano go o warunku możliwości jej rozliczalności. Został również
poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu
i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym
podmiotom bez zgody Uczestnika.

§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. Udział w warsztatach mogą brać tylko osoby posiadające status studenta Politechniki
Warszawskiej (zwane dalej Uczestnikiem).
2. W celu rejestracji na warsztat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
3. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia, otrzyma informację zwrotną, zawierającą
potwierdzenie udziału w warsztacie.
4. Liczba Uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona. W przypadku
większej ilości zgłoszeń niż miejsc przewidywanych dla Uczestników, o zapisie
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, Uczestnik powinien poinformować
o tym Organizatora do dwóch dni przed Wydarzeniem.

§ 3 Warunki szczegółowe uczestnictwa w warsztatach

1. Nie wolno uczestniczyć w warsztatach po wcześniejszym spożyciu alkoholu lub
innych środków odurzających.
2. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Nie wolno uruchamiać urządzeń na stanowiskach warsztatowych bez zgody
prowadzącego warsztat.
4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu
zajęcia.
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§ 4 Postanowienia końcowe
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przebiegu Wydarzenia,
jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od organizatora oraz zdarzeń,
których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Uczestnika, Organizator
obciąży uczestnika kwotą będącą równowartością dokonanych zniszczeń. Kwota
będzie ustalona przez Organizatora i nie podlega negocjacjom.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

