
REGULAMIN WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RAMACH 

INŻYNIERSKICH TARGÓW PRACY 2017 ODBYWAJĄCYCH  

SIĘ NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Warsztaty i szkolenia odbywają się w dniach 27.02-09.03.2017r. w ramach projektu 

Inżynierskie Targi Pracy, mającego miejsce 8 i 9 marca 2017 roku  

na Politechnice Gdańskiej. 

2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk, z siedzibą  

w Gdańsku przy ul. Siedlickiej 4/203, zwane dalej "Organizatorem", przy współpracy  

z odpowiednimi instytucjami, fundacjami oraz firmami. 

3. Przeprowadzeniem zajęć zajmują się osoby wyznaczone z wyżej wymienionych organów. 

4. Zadaniem warsztatów i szkoleń jest rozwój studentów oraz pogłębienie ich wiedzy  

w tematykach określonych przez prowadzących warsztaty. 

5.  Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 

6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości  

i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

 

 

§ 2. Uczestnictwo 

 

1.  Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach jest bezpłatne. 

2. Uczestnikami warsztatów i szkoleń mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie 

Rzeczpospolitej Polski, będące studentami uczelni wyższej. 

3. Zgłoszenia dokonywane są poprzez rejestrację na poszczególne warsztaty i szkolenia 

poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej wydarzenia www.itp.gdansk.pl 

4. Osoba, chcąc zapisać się na poszczególne warsztaty i szkolenia, musi posiadać konto  

na stronie www.itp.gdansk.pl 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo najpóźniej 3 dni przed 

datą szkolenia lub warsztatu. 

6. Potwierdzenie uczestnictwa następuje poprzez odpowiedź na SMS-a wysłanego przez 

osobę odpowiedzialną za organizację warsztatów i szkoleń w ramach Inżynierskich 

Targów Pracy. W razie braku potwierdzenia, po upływie 24 godzin od czasu dostarczenia 

SMS-a, uczestnik zostaje skreślony, a jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

7. W wypadku niewzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie, bez uprzedniego 

powiadomienia Organizatora, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z uczestnictwa  

w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST 

Gdańsk podczas kolejnej edycji Inżynierskich Targów Pracy. 

http://www.itp.gdansk.pl/
http://www.itp.gdansk.pl/


 

 

§ 3. Organizacja pracy warsztatów i szkoleń 

 

1. Uczestnictwo uwarunkowane jest kolejnością zgłoszeń. 

2. Uczestnik ma obowiązek zjawić się w wyznaczonym miejscu 15 minut przed 

rozpoczęciem szkolenia bądź warsztatu. 

3. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas 

ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje prowadzący zajęcia. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania poszczególnych warsztatów lub 

szkoleń, gdy liczba uczestników nie pozwalała na ich odbycie, bądź wystąpiły 

niespodziewane okoliczności uniemożliwiające ich przebieg. 

5. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów. W takim przypadku 

uczestnicy zajęć, których dotyczą zmiany, mają prawo zrezygnować z uczestnictwa  

w warsztatach. 

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób zakłócających ich przebieg lub 

zachowujących się niestosownie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji zdjęć oraz filmów podczas trwania 

zajęć, które mogą zostać użyte w celach promocyjnych Stowarzyszenia.  

8. Uczestnicy warsztatów i szkoleń, których zajęcia kolidują z czasem trwania warsztatu, 

będą mogli uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w danym warsztacie, potwierdzone 

przez Prezesa Stowarzyszenia Studentów BEST Gdańsk.  

9. Potwierdzenia uczestnictwa wręczane są zainteresowanym uczestnikom na zakończenie 

warsztatu lub szkolenia. 

10. Organizator zastrzega, że uznanie potwierdzeń jako usprawiedliwienia z nieobecności 

na zajęciach uwarunkowane jest od prowadzącego zajęcia i jego decyzji. 

 

 

§ 4. Przepisy BHP obowiązujące w czasie warsztatów i szkoleń 

 

1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych i BHP. 

2. O wystąpieniu zagrożenia lub zaistniałym wypadku należy natychmiast zawiadomić osobę 

odpowiedzialną za obsługę techniczną. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki 

uczestników w czasie zajęć. 

4. Uczestnik odpowiada za sprzęt i powierzone mu mienie na stanowisku pracy.  

Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną. 

 


