
Regulamin Warsztatów "Arch4all. Architektura dla Ws zystkich"  
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych piątej 
edycji Warsztatów "Arch4all. Architektura dla Wszys tkich" , zgodnie z Ustawą z dn. 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami) oraz na ich udostępnianie przez Organizatorów podmiotom trzecim, które 
odpowiedzialne są za przebieg i organizację wydarzenia (tj. na udostępnienie danych do celów 
kwaterunkowych w miejscu organizacji Warsztatów  itd.). 

2. Przyjmuję do wiadomości, że Organizatorzy nie zapewniają w trakcie trwania wyjazdu 
uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia 
zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani żadnych innych form 
ubezpieczeń. Jestem zobowiązany/ana do wykupienia ubezpieczenia na czas wydarzenia. 

3. Oświadczam, że w przypadku spowodowania przeze mnie zniszczeń w miejscu noclegu, 
podczas prac warsztatowych, w środkach komunikacji itd. biorę na siebie wyłączną 
odpowiedzialność finansową za pokrycie wyrządzonych przeze mnie szkód na rzecz firm i osób 
trzecich. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się 
we wspólnym użyciu (np. wspólny pokój, wspólna kuchnia, sala zajęć itp.), jeśli ustalenie sprawcy 
zniszczenia będzie niemożliwe, za straty odpowiadają solidarnie wszyscy użytkownicy danego 
pomieszczenia/sprzętu. Sprawy sporne rozstrzygają ostatecznie Organizatorzy . 

5. Zobowiązuję się do podporządkowania się poleceniom Organizatorów . 
6. Zobowiązuję się do uczestnictwa w całym programie wyjazdu przygotowanym przez 

Organizatorów. tj. do: udziału we wszystkich zajęciach warsztatowych, inwentaryzacyjnych, 
wykładach itd. 

7. Zobowiązuję się do nie nadużywania alkoholu ani nie spożywania żadnych substancji 
psychoaktywnych. 

8. Zobowiązuje się do dbania o dobre imię studenta swojej Uczelni, oraz całego środowiska 
akademickiego dając temu wyraz swoim zachowaniem. 

9. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku złamania przeze mnie prawa oraz reguł opisanych 
w Regulaminie mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim, 
Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, a w przypadku konieczności również do 
odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. W przypadku studentów i doktorantów innych niż 
Politechnika Wrocławska Uczelni, powiadomione mogą zostać władze Uczelni macierzystej. 

10. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszenia przeze mnie powyższych zasad, 
Organizatorzy mogą nawet w trakcie trwania wydarzenia, odmówić mi prawa do dalszego 
udziału i obciążyć mnie kosztami pobytu na Warsztatach . 

11. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli wyjazd jest współfinansowany ze środków Politechniki 
Wrocławskiej, w przypadku złamania powyższych zasad, Uczelnia może odstąpić od 
współfinansowania mojego uczestnictwa, przez co będę zobowiązany do sfinansowania 
wszystkich kosztów ze środków własnych (choćby miało to nastąpić już po odbyciu się wyjazdu). 

12. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga ostatecznie 
Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej  

13. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Organizatora całość praw 
autorskich do Projektu powstałego w wyniku warsztatów projektowych "Arch4all. Architektura 
dla Wszystkich" bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych 
w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Projektu - wytwarzane dowolną techniką, w tym 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Projektu — wprowadzenie do obrotu, 
użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy Projektu ,  

c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, 
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Projektu lub 
z jego wykorzystaniem,  

d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Projektu do pamięci 
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju 
Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,  

e. przekazywania lub przesyłania zapisów Projektu pomiędzy komputerami, serwerami 
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 
środków i technik,  

f. publiczne udostępnianie Projektu , w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku 
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym 
celu usług interaktywnych,  

14. Organizator ma obowiązek zaznaczyć, że Projekt powstał w wyniku wspólnych działań 
Uczestników Warsztatów, podać autorów projektów we wszystkich przypadkach wymienionych 
w podpunktach a-f punktu 13-ego.  

15. W przypadku realizacji przez Organizatora Projektu, Organizator  zobowiązany jest do 
umieszczenia przy zrealizowanym Projekcie , w widocznym miejscu, informacji, że projekt 
powstał w wyniku wspólnych działań Uczestników warsztatów "Arch4all. Architektura dla 
Wszystkich" . Ponadto Organizator umieści nazwiska Uczestników warsztatów — autorów 
Projektu. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.  

16. Uczestnik ma prawo do wykorzystywania informacji o programie Warsztatów oraz 
realizowanych w ramach programu działaniach (w tym zdjęć, szkiców, filmów itd.) w materiałach 
własnych: w celach promocyjnych, reklamowych i wizerunkowych. Po zakończeniu warsztatów. 

17. Uczestnik w przypadku wykorzystywania materiałów z programu we własnych celach, o czym 
jest mowa w pkt. 16 zobowiązany jest do zamieszczenia opisu, tj. Warsztaty „Arch4all. 
Architektura dla Wszystkich" . Ponadto Uczestnik umieści logo Arch4all . W przypadku 
materiałów opisowych Uczestnik umieści informacje o innych członkach grupy warsztatowej 
realizującej z Uczestnikiem projekt.  

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 


