
Regulamin organizacyjny Naukowego Bazaru 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Naukowym Bazarze (dalej „Wydarzenie”). 

2. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do wniosku zgłoszeniowego udziału w Wydarzeniu. 

3. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest Organizatorem Wydarzenia, które odbędzie się trakcie 

konferencji Interakcja – Integracja 2018. 

4. Część I regulaminu określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu obowiązujące Wystawców. 

5. Część II regulaminu określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie Wydarzenia. 

6. Stanowiska wystawiennicze są wydzielone przez Organizatora. 

Część I 

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu obowiązujące Wystawców 

 

1. Wystawcą zostaje podmiot reprezentujący instytucję publiczną lub organizację non-profit, którego 

udział w Naukowym Bazarze został zaakceptowany przez Organizatora. 

2. Wystawca może korzystać z udostępnionego terenu oraz przedmiotów i materiałów jedynie 

zgodnie z przeznaczeniem i celem ustalonym z Organizatorem. 

3. W szczególności Wystawca zobowiązany jest do: 

a) utrzymywania przyznanej przestrzeni w porządku i czystości od chwili jej przekazania do chwili 

zwrotu, 

b) korzystania z przekazanych przedmiotów (np. meble, urządzenia itp.) i materiałów (biurowych, 

promocyjnych itp.) z należytą starannością, zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem, 

c) przywrócenia przyznanej przestrzeni do stanu z chwili przekazania. W szczególności do 

demontażu należących do Wystawcy stoisk, eksponatów, elementów scenografii, usunięcia 

wszystkich pozostawionych rzeczy i śmieci przed zwrotem przyznanej przestrzeni, w terminach 

i w czasie uzgodnionym z Organizatorem, 

d) zwrócenia przekazanych przedmiotów w stanie niepogorszonym w sposób nadmierny, niż 

wynikać by to mogło z ich wykorzystania w sposób ustalony z Organizatorem, 

e) przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz przepisów dotyczących użytkowania Budynku 

obowiązujących na terenie należącym do Organizatora. 

4. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie trwania Wydarzenia 

ponosi Wystawca, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia 

wszelkich przedmiotów Wystawcy lub Gości. 

5. Montaż, demontaż  oraz rozładunek i załadunek następują tylko i wyłącznie w miejscu i godzinach 

uzgodnionych z Organizatorem. 

6. Zabrania się dokonywania zmian ingerujących w strukturę Budynku w szczególności instalacji 

elektrycznej, wwiercania się w ściany, elewacje.   

Część II 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie Wydarzenia 

 

1. Obowiązkiem Wystawcy prowadzącego pokaz jest zadbanie o bezpieczeństwo publiczności. 

Wystawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Gości i musi się stosować do następujących 

zasad:  

a) goście muszą przy rozpoczęciu pokazu otrzymać jasny i prosty komunikat dotyczący zasad 

bezpieczeństwa podczas występu. Komunikat należy dostosować do charakteru pokazu oraz 

grupy odbiorców (np. ich wieku). Standardowa, uniwersalna formuła brzmi „Prosimy aby 

pozostali Państwo na swoich miejscach przez cały czas trwania pokazu. Proszę nie przekraczać 



barierek lub strefy oznaczonej taśmą, chyba że wyraźnie o to poproszę. Jeżeli coś mi się 

przewróci lub wyleje i znajdzie się w Państwa pobliżu, bardzo proszę o nie dotykanie tego”,  

b) publiczność powinna znajdować się w odległości zapewniającej jej bezpieczeństwo, 

c) przestrzeń, w której odbywa się pokaz, powinna być tak zorganizowana, aby prowadzący mógł 

przez cały czas trwania pokazu widzieć wszystkie osoby i kontrolować ich zachowanie,  

d) przed rozpoczęciem pokazu należy się upewnić, czy przewody elektryczne nie mają uszkodzeń 

oraz czy wykorzystywane do pokazu urządzenia elektryczne są sprawne, 

e) materiały zapasowe do pokazów oraz wszystkie etapy przygotowywania pokazu powinny 

odbywać się poza bezpośrednim zasięgiem publiczności,  

f) każdorazowe rozpoczęcie pokazu winno zostać poprzedzone sprawdzeniem 

stanowiska/sprzętu wykorzystywanego do pokazu przez minimum dwie osoby. 

2. Wystawca zobowiązany jest do przygotowania wydzielonego mu stanowiska poprzez: 

a) umieszczenie/rozmieszczenie infrastruktury, urządzeń i rzeczy w sposób nie blokujący dróg 

ewakuacyjnych, 

b) zapewnienie na stanowisku środków zapobiegających negatywnym skutkom pokazu, np. 

gaśnicy, 

c) zabezpieczenie i przytwierdzenie do podłoża przewodów elektrycznych na stanowisku taśmą 

klejącą po uprzednim skonsultowaniu tego z Organizatorem lub umieszczenie ich w 

specjalnych osłonach, 

d) podłączenie urządzeń elektrycznych do gniazdek i przedłużaczy z uziemieniem,  

e) odgrodzenie strefy przechowywania substancji o podniesionym ryzyku od bezpośredniego 

dostępu publiczności i stosowne oznakowanie, np. każda butelka z odczynnikami chemicznymi 

powinna być dokładnie opisana. 

3. Wystawcom zakazuje się na terenie należącym do Organizatora wszelkich zachowań 

niebezpiecznych dla innych osób uczestniczących w Wydarzeniu. W szczególności zabrania się: 

a) umieszczania jakichkolwiek własnych oznakowań, w tym elementów mapowania na terenie 

Centrum Nauki Kopernik bez zgody Organizatora, 

b) zastawiania lub utrudniania w użytkowaniu dróg ewakuacyjnych na terenie Centrum Nauki 

Kopernik, 

c) wnoszenia i używania na terenie Centrum Nauki Kopernik wszelkich przedmiotów mogących 

uruchomić czujniki dymu np. dymiarki, fog sercan, suchy lód, za wyjątkiem przypadków, kiedy 

zasady ich użytkowania zostały uzgodnione z Organizatorem. 

4. Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa:   

a) wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań technicznych, skali doświadczeń oraz używanych 

substancji należy konsultować z Organizatorem, 

b) w czasie trwania Wydarzenia nie wolno używać metod oraz substancji nie zgłoszonych 

wcześniej Organizatorowi, 

c) Wystawcy przygotowujący pokaz zobowiązani są minimalizować ryzyko z nim związane, 

ograniczając użycie niebezpiecznych substancji oraz skalę pokazu do racjonalnych i 

bezpiecznych wartości. Zachowanie bezpieczeństwa jest najważniejsze. Bez jego zapewnienia 

pokaz nie może się odbyć, 

d) prezentowany pokaz musi zostać dostosowany do rozmiaru stanowiska i przyznanej Wystawcy 

przestrzeni. Bezwzględnie Wystawca musi ograniczyć dostęp Gości do strefy bezpośredniego 

zagrożenia zdrowia lub życia poprzez ustawienie barierek i wyznaczenie strefy zaplecza 

pokazów tak, aby znajdowała się poza zasięgiem Gości, 

e) użycie substancji chemicznych oraz metod zagrażających zdrowiu odbiorców należy uprzednio 

zgłosić Organizatorowi, celem zaplanowania sposobu zabezpieczenia pokazu oraz Gości i 

przygotowania przestrzeni, 



f) każdy przedstawiciel Organizatora może wstrzymać wykonywanie pokazu do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy przez powołanych do tego specjalistów do spraw bezpieczeństwa 

Wydarzenia, 

g) Wystawcy mają obowiązek stosować wszystkie niezbędne środki ochrony wymagane przy 

konkretnych doświadczeniach (np. fartuch, ochrona oczu, rękawice itp.). Wystawca nie może 

się też świadomie narażać na niebezpieczeństwo. Obowiązuje zakaz wykonywania 

doświadczeń podczas pokazów w sposób inny niż opisany w formularzu zgłoszeniowym. 

Wystawca zna konsekwencje przeprowadzania pokazu w sposób niezgodny z zasadami BHP, 

h) obowiązkiem Wystawców jest wykonywanie pokazów przestrzegając zasad BHP, p.poż.  i  

instrukcji otrzymanych od Organizatora,  

i) wszelkie materiały i pozostałości po pokazie powinny znajdować się w miejscach o 

ograniczonym dostępie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa powyżej: 

wydzielonych stref, odgrodzonych od dostępu publiczności, 

j) Wystawcy mają obowiązek opisać ewentualne odpady chemiczne (np. zlewki). 

5. Ochotnicy: W sytuacji, gdy do uczestnictwa w pokazie zapraszane są osoby z publiczności 

(ochotnicy), które uczestniczą lub pomagają w wykonywaniu doświadczeń. Wystawca jest 

odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i musi się stosować do następujących zasad:  

a) instrukcje przekazywane ochotnikom muszą być proste, zrozumiałem, oparte na technice 

„małych kroków” (jeżeli ochotnik wykonuje skomplikowaną czynność rozbijamy instrukcję na 

mniejsze, następujące po sobie czynności), 

b) ochotnik musi znajdować się w takim miejscu na stanowisku, w którym nie będzie miał 

kontaktu z niebezpiecznymi substancjami lub urządzeniami, a także nie potknie się o przewody 

lub inne elementy scenografii,  

c) ochotnicy muszą zostać wyposażeni na czas pobytu na stanowisku w odpowiednie do 

wykonywanych doświadczeń środki ochrony (np. okulary, fartuch, rękawice itp.), 

d) jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że wykonywane doświadczenie może stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i życia, pod żadnym pozorem nie może być ono wykonywane z udziałem ochotników 

na stanowisku.  

6. Organizator pozostawia sobie prawo do określenia ustaleń, których nie zawarł w regulaminie, ale 

poinformował o nich Wystawcę drogą mailową i ustalenia te zostały przez wystawcę 

zaakceptowane. 

 

ORGANIZATORZY 

KONFERENCJI INTERAKCJA – INTEGRACJA 2018 


