Regulamin Mat-Pikniku w ramach Podlaskich Dni Matematyki
na Politechnice Białostockiej
§1
Regulamin stanowi podstawę organizacji imprezy p.n. Mat-Pikniku, która odbędzie się 31 maja 2019
r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie
http://pdm.wi.pb.edu.pl zwaną dalej stroną PDM. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do
wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie PDM.
§2
1. Organizatorem Mat-Pikniku na Politechnice Białostockiej jest centrum Popularyzacji Matematyki
„Signum” przy Wydział Informatyki oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.
2. Mat-Piknik będzie przebiegać wg harmonogramu opracowanego nie później niż 5 dni przed
terminem planowanej imprezy.
§3
Mat-Piknik na Politechnice Białostockiej odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. i składać się będzie z
części:
1. Wykłady w godz. 9-13: w salach Wydziału Informatyki
2. Zabawy z Klanzą, Bricks for Kids, Pomysłową Kredką, Signum PB na Patio.
3. Warsztaty z gier logicznych na korytarzu B.
4. Uczestnictwa w wystawie matematycznej w Sali 32c.
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§4
Mat-Piknik na Politechnice Białostockiej jest wydarzeniem promującym Uczelnię i centra nauki.
Wstępy na wydarzenia Mat-Pikniku są bezpłatne. Uczestnikami Mat-Piknik u na Politechnice
Białostockiej mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
Białegostoku i województwa podlaskiego (dojazd grup spoza Białegostoku na koszt własny) oraz
inne osoby zainteresowane.
Osoby małoletnie uczestniczą w Mat-Pikniku wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych,
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§5
1. Organizator zapewnia uczestnikom Mat-Pikniku bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania
imprezy.
2. Nadzór organizacyjny w zakresie proponowanych uczestnikom atrakcji Mat-Pikniku sprawuje dr
hab. Doorta Mozyrska, d.mozyrska@pb.edu.pl, tel. 501 375 459
§7
Uczestnicy Mat-Pikniku są zobowiązani:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu, a w szczególności zachowywać się w sposób nie
zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest
niszczenie oraz uszkadzanie mienia Politechniki Białostockiej.
b) stosować się do zaleceń organizatora, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Przedstawiciele organizatora noszą odpowiednie identyfikatory lub ubrania firmowe.

§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2019 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Mat-Pikniku
w dniu 31.05.2019 r.. , godz. 14:30.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji
imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.

