
 

1 

 

Regulamin Wykładu Dziekańskiego „Czy warto projektować? Ślad ekologiczny 

architektury”, 22.03.2023 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Współorganizatorami wykładu dziekańskiego „Czy warto projektować? Ślad ekologiczny 

architektury” dalej zwanego wykładem są Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 

BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK (dalej BUDOMAL) oraz Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zwani dalej „Organizatorami”. 

2. Wykład zostanie przeprowadzony przez pana Filipa Springera. 

3. Wykład odbędzie się w dniu 22.03.2023 i odbędzie się w formule stacjonarnego wykładu 

przeprowadzonego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

4. Wykład będzie utrwalony w formie nagrywania i w postaci dokumentacji fotograficznej. 

Nagranie i dokumentacja fotograficzna będą publikowane na stronach www i mediach 

społecznościowych Organizatorów: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedsiębiorstwa BUDOMAL. 

W przypadku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego: na stronach 

www.eksoc.uni.lodz.pl, www.uni.lodz.pl; na koncie Facebook @w.eksoc, @unilodz, 

koncie Instagram @eksocul, @unilodz; na koncie YouTube Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; na koncie LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/school/eksoc) oraz na koncie Flickr 

(https://www.flickr.com/search/?text=wydzia%C5%82%20ekonomiczno-socjologiczny, 

https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/. 

W przypadku przedsiębiorstwa BUDOMAL: na stronie https://www.budomal.com.pl/ na 

koncie Facebook; na koncie YouTube BUDOMAL, na koncie LinkedIn: 

(www.linkedin.com/company/budomal-group) 

(www.linkedin.com/in/tomasz-jochim-ph-d-97208368/recent-activity/ 

Uczestnicy, którzy nie chcą, aby ich wizerunek i/lub głos były rozpowszechniane w 

związku z ich udziałem w Wykładzie są zobowiązani do zajęcia miejsc w specjalnej do tego 

oznaczonej strefie. 

5. Językiem Wykładu będzie język polski. 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników. 

7. Udział w Wykładzie jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie 

Wykładu oraz prawo do zmiany terminu Wykładu lub jego odwołania. 

9. W przypadku odwołania Wykładu Organizatorzy zobowiązują się powiadomić o tym fakcie 

Uczestników najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji w formie 

w jakiej komunikowana była informacja o wykładzie. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami Wykładu mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, o ile 

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizatorzy nie podejmą decyzji o 

ograniczeniu możliwości wstępu na Wykład. 

2. Uczestnikiem Wykładu mogą być: 

https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/
https://www.budomal.com.pl/
http://www.linkedin.com/company/budomal-group
http://www.linkedin.com/in/tomasz-jochim-ph-d-97208368/recent-activity/
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a. pełnoletnie osoby fizyczne. 

b. grupy zorganizowane składające się z młodzieży szkolnej, które na Wykład 

wpuszczane będą jedynie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i pod opieką 

nauczyciela. Za zaproszenie grup zorganizowanych i zebranie zgód 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w Wykładzie, oraz zgód 

rodziców/opiekunów prawnych na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i 

głosu Słuchaczy w związku z przeprowadzanym Wykładem odpowiada 

przedsiębiorstwo BUDOMAL. 

3. Liczba Uczestników jest ograniczona do liczby miejsc w sali, w której odbywać się 

będzie Wykład. O uczestnictwie w Wykładzie decyduje kolejność przybycia.  

 

III ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Wykład ma charakter otwarty, rejestracja nie obowiązuje.  

2. O uczestnictwie w Wykładzie decyduje kolejność wejścia na salę, chyba że Organizatorzy 

postanowią inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisać  

p-poż. lub z innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizatorzy 

mogą odmówić przyjęcia kolejnych Uczestników.  

3. Organizatorzy nie odpowiadają za problemy techniczne lub organizacyjne wynikające z 

przyczyn od nich niezależnych. 

4. Uczestnicy wykładu akceptują ustalone reguły przebiegu Wykładu. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, 

instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatorów. 

6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP 

i p.-poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie oraz do 

stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez organizatora. 

7. Uczestnicy mają prawo zadawać pytania p. Filipowi Springerowi lub uczestniczyć w 

dyskusji w wyznaczonym do tego czasie. O udzieleniu Uczestnikowi głosu w trakcie 

dyskusji decyduje moderator wyznaczony przez Organizatora.  

8. Uczestnicy zobowiązani są zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi przedstawione przez nich 

podczas Wykładu nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób 

trzecich.  

9. Zabronione jest wejście na spotkanie: 

a. z jakąkolwiek bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie 

niebezpieczne, 

b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, 

c. z długimi parasolami, 

d. ze zwierzętami, z wyjątkiem psów - przewodników osób niewidomych.  

10. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby 

zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów, zakłócić porządek 

spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

11. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają zapisu niniejszego regulaminu i zakłócają porządek, 

mogą zostać proszeni o opuszczenie Wykładu. 
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IV PŁATNOŚCI 

 

Udział w Wykładzie jest bezpłatny. 

 

V WIZERUNEK 

 

1. Uczestnik będący pełnoletnią osobą fizyczną biorąc udział w Wykładzie wyraża poprzez to 

działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu przez 

Organizatorów związku z przeprowadzanym Wykładem, który będzie utrwalony w formie 

nagrania i dokumentacji fotograficznej a materiały te będą opublikowane na stronach i w 

mediach społecznościowych o których mowa pkt. I.4. 

2. Uczestnik będący niepełnoletnią osobą fizyczną, który wraz z grupą i opiekunem ze szkoły 

przyjechał na wykład na zaproszenie przedsiębiorstwa BUDOMAL, może wziąć udział w 

Wykładzie po uzyskaniu zgody rodzica /opiekuna prawnego na: udział w Wykładzie, na 

nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z uczestnictwem w 

Wykładzie, który będzie utrwalony w formie nagrania i dokumentacji fotograficznej a 

materiały te będą opublikowane na stronach i w mediach społecznościowych o których 

mowa pkt. I.4. 

3. Uczestnicy, którzy nie chcą, aby ich wizerunek i/lub głos były rozpowszechniane w 

związku z ich udziałem w Wykładzie są zobowiązani do zajęcia miejsc w specjalnej do tego 

oznaczonej strefie. Przepis ten dotyczy również uczestników będących niepełnoletnią osobą 

fizyczną, których rodzice /opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział ale nie wyrazili 

zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z 

uczestnictwem w Wykładzie. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wykładzie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Łódzkiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2023 roku. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione 

podczas imprezy. 


