
REGULAMIN FESTYNU SPORTOWEGO 

O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI 

 
 

§ 1 [Słownik używanych pojęć] 
  

Ilekroć w Regulaminie Festynu Sportowego o Puchar Rektora Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni, jest mowa o:  

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin Festynu Sportowego o Puchar Rektora 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  

2. Festynie – należy przez to rozumieć Festyn Sportowy o Puchar Rektora Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni, 

3. Organizatorze – należy przez to rozumieć JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 
4. Boisku sportowym – należy przez to rozumieć teren boiska sportowego usytuowanego na 

terenie kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiego 81-87, 
5. Uczestniku imprezy – należy przez to rozumieć osobę, która znajduje się na terenie boiska 

sportowego, 
6. Rektorze – należy przez to rozumieć JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  
 

§ 2 [Postanowienia wstępne] 
  

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz postanowienia porządkowe Festynu 
Sportowego o Puchar Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, organizowanego przez 
Rektora, na terenie boiska sportowego, a w szczególności:  

a. zasady wstępu na festyn uczestnika imprezy,  
b. prawa i obowiązki uczestnika imprezy,  
c. zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych, 

2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.  
 

§ 3 [Zasady wstępu na festyn uczestnika imprezy] 
 

1. Pozwolenie wejścia na teren boiska sportowego oraz możliwość pozostania na nim leży 
w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem osoby 
upoważnionej do zapewnienia bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb 
porządkowych odpowiednio oznakowanych w widoczny sposób. W okolicznościach 
określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą 
wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby - 
przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych, po uprzednim zawiadomieniu 
przez Uniwersytet.  

2. Na teren boiska sportowego może wejść oraz przebywać wyłącznie osoba, która:  
a) jest trzeźwa,  
b) nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych 

lub innych środków działających podobnie,  
c) nie narusza przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień regulaminów 

obowiązujących na uczelni, a w szczególności postanowień niniejszego regulaminu,  
d) posiada stosowny dokument wymieniony w ust. 3.  
e) jest studentem, doktorantem, pracownikiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni lub 

gościem Rektora. 
3. Do wejścia i przebywania na festynie uprawniają następujące dokumenty:  

a) legitymacja studencka,  
b) zaproszenie lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie osoby do wejścia 

i przebywania na terenie imprezy.  
 
 
 

 



§ 4 [Prawa i obowiązki uczestnika imprezy] 
  

1. Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do: 
a. przebywania na terenie boiska sportowego w czasie trwania festynu to jest od chwili 

udostępnienia boiska sportowego przez Organizatora do czasu zakończenia festynu,  
b. uczestniczenia w festynie wyrażając swoje emocje, przy czym nie naruszając 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień określonych w 
niniejszym regulaminie, a także poszanowanie praw i godności osobistej innych 
uczestników imprezy,  

c. do informacji o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, informacyjnych, 
gastronomicznych i sanitarnych,  

d. do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez 
Organizatora lub służby ratownicze, 

e. korzystać z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego 
użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

f. korzystać z punktów pomocy medycznej.  
2. Uczestnik festynu jest obowiązany:  

a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora 
dokument uprawniający do wejścia i przebywania na festynie,   

b. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników festynu, 
c. zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwo innych osób, a w 

szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,  
d. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby porządkowej organizatora 

imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów - do 
wykonywania ich poleceń. 

3. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia na festyn i posiadania broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających 
lub substancji psychotropowych lub innych przedmiotów stanowiących potencjalne lub 
realne zagrożenie oraz zabrania się zachowań stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a w szczególności zachowań agresywnych, 
prowokacyjnych lub obraźliwych.  

4. Odmawia się wstępu na boisko sportowe i przebywania na nim osobom, które:  
a. nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na 

festynie, 
b. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie 

regulaminu festynu, 
c. znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych środków działających podobnie,   
d. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie 

bezpieczeństwu lub porządku festynu.  
5. Uczestnik imprezy, który uniemożliwia realizację rozgrywek sportowych podczas festynu 

bądź jego zachowanie przeszkadza w przebiegu festynu - w sytuacji uzasadnionej 
względami bezpieczeństwa może zostać usunięty z terenu boiska sportowego. 

6. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach 
postanowienia niniejszego regulaminu, podlegają zatrzymaniu i przekazaniu 
odpowiednim służbom. 

7. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może zostać nałożony na uczestnika 
imprezy zakaz wstępu na inne imprezy organizowane na boisku.  

 
§ 5 [Wykorzystanie wizerunku/głosu/wypowiedzi] 

  
1. Wejście na teren boiska sportowego stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 

Uniwersytet Morski w Gdyni wizerunku głosu lub wypowiedzi w związku z pobytem, 
świadczoną pracą lub wykonywaniem usług, przez Uczestnika Festynu, pracownika 
Uniwersytetu lub osoby świadczącej usługi, w tym w zakresie prawa do nagrywania 



[utrwalania] w celu promocji Festynu lub Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w ten 
sposób, że :  
a. wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź - w całości lub w postaci dowolnych 

fragmentów – mogą zostać wykorzystane do nagrań wykonanych przez Uniwersytet 
Morski w Gdyni, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności 
w zakresie :  

 utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym; 
 zwielokrotniania jakąkolwiek techniką; 
 wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  
 wykorzystania w utworach multimedialnych;  
 wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
 emisji;  
 udostępniania publiczności;  
 publicznego wyświetlenia lub wystawienia;  
 celów związanych z produkcją video;  
 dystrybucji i kopiowania;  
 promocji Festynu,  
 publikowania. 

 
§ 6 [Postanowienia końcowe] 

 
1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa i artystyczna (w tym transmisje, 

nagrania radiowe i telewizyjne) na terenie boiska sportowego może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Organizatora. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów rozgrywek sportowych. 
3. Przebieg festynu może podlegać rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu festynu, mogące stanowić dowody 

pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach 
o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się postępowaniach, będą 
niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom, w uzasadnionym przypadku łącznie 
z wnioskiem o ukaranie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez 
uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku. 
 

 


