UOS AGH EECSS Club
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

TARGI PROJEKTÓW AKADEMICKICH 4
REGULAMIN WYDARZENIA

1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1.

Organizatorem konkursu jest UOS AGH EECSS Club - AGH Electrical Engineering and
Computer Sciences Students' Club - lokalny komitet ogólnoeuropejskiej organizacji
studenckiej EESTEC.

1.2.

Wystawcą nazywamy osobę lub grupę osób prezentujących własny projekt podczas
Targów Projektów Akademickich. Wystawcą mogą być przedstawiciele Koła
Naukowego, jednak przynależność do Koła nie jest wymogiem koniecznym do
uczestnictwa w konkursie.

2. CEL WYDARZENIA
2.1.

Celem wydarzenia jest promowanie studenckich projektów, stworzenie szansy rozwoju
Wystawców jak i projektów poprzez umożliwienie kontaktu z firmami oraz
zmotywowanie Wystawców do dalszego realizowania i ch naukowych pomysłów.

3. PRZEBIEG WYDARZENIA
3.1.

Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2017 r. w godz. 10:00-15:00 w Holu Głównym AGH
budynku A0, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

3.2.

W czasie wydarzenia przeprowadzony zostanie Konkurs projektów, którego warunki
określone są oddzielnym regulaminem.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1.

Wystawcą na Targach Projektów Akademickich 4 może zostać osoba lub grupa osób,
będących studentami polskich uczelni akademickich na studiach I, II lub III stopnia.

4.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli nastąpiło ono
po terminie do tego przeznaczonym, tj. po godzinie 24:00 dnia 30 kwietnia 2017r.

4.3.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu jako Wystawca jest bezpłatne.

4.4.

Organizator zastrzega, iż nie dokonuje zwrotów kosztów transportu projektów i osób na
miejsce wydarzenia.
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4.5.

Zgłoszenie na wydarzenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu projektów,
jeżeli projekty nie zostały wyróżnione w poprzednich edycjach Targów Projektów
Akademickich.

4.6.

Zgłoszenie na wydarzenie nie jest równoznaczne z udziałem w nim. Organizator
zastrzega sobie prawo do selekcji projektów biorących udział w Targach Projektów
Akademickich. O wynikach selekcji zgłaszający zostaną poinformowani do 7 dni
roboczych od zamknięcia zgłoszeń.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.

Wystawca poprzez dokonanie Zgłoszenia do wzięcia udziału w wydarzeniu oświadcza,
że jest autorem projektu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem Pracy.

5.2.

Wystawca poprzez dokonanie zgłoszenia do wzięcia udziału w wydarzeniu oświadcza,
że powstałe w związku z niniejszym wydarzeniem projekty nie naruszają w żaden
sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych projektów nie są
w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

5.3.

Wystawca poprzez udział w wydarzeniu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku oraz informacji o projekcie do celów promocyjnych i reklamowych tej
i kolejnych edycji Wydarzenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.

Wzięcie udziału w wydarzeniu w formie Wystawcy jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

6.2.

Wystawca w razie rezygnacji z udziału w Wydarzeniu jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

6.3.

Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia bądź
zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

6.4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator
będzie informować na oficjalnej stronie internetowej tpa.eestec.pl.

6.5.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalnego maila Targów Projektów
Akademickich tpa@eestec.pl

6.6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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