
Regulamin Kiermaszu Świątecznego Politechniki Warszawskiej 

 

 

 

§1 

Głównym celem Kiermaszu Świątecznego, zwanego dalej Kiermaszem, jest zebranie środków 

pieniężnych na stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, zgodnie z Regulaminem 

przyznawania ”Stypendium pod choinkę”.  

 

§2 

1. Kiermasz organizowany jest przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Fundacją 

Politechniki Warszawskiej.  

2. Kiermasz odbywa się w dniach 02-03.12.2021 r. w godzinach 10:00-18:00 na terenie przed 

Gmachem Głównym przy placu Politechniki 1 w Warszawie. 

 

§3 

1. W ramach Kiermaszu przygotowanego przez Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki 

Warszawskiej oraz Fundację Politechniki Warszawskiej odbywać się będzie zbiórka publiczna.  

2. Organizatorem zbiórki publicznej jest Fundacja Politechniki Warszawskiej, która nie ponosi 

odpowiedzialności za przebieg samego Kiermaszu.  

3. Cel zbiórki odpowiada celowi Kiermaszu i określony został jako: zebranie funduszy na 

stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, zgodnie z Regulaminem przyznawania 

„Stypendium pod choinkę”. 

 

§4 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w 

czasie trwania Kiermaszu. 

2. Uczestnictwo w Kiermaszu Świątecznym jest bezpłatne. 

3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, 

zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi. 

4. Wystawca, jak również każdy uczestnik Kiermaszu zobowiązany jest do natychmiastowego 

zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody. 

5. Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora 

elektryka. 

6. Na terenie Kiermaszu obowiązuje zakaz: 

1) używania otwartego ognia; 

2) korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej; 



3) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń 

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji; 

4) wnoszenie na teren Kiermaszu substancji chemicznych oraz pożarowo 

niebezpiecznych; 

5) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść 

ewakuacyjnych. 

 

§5 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Wystawcy, jeśli uzna, że towar 

Wystawcy jest niezgodny z celami Kiermaszu oraz propagowanymi ideami, dobrą współpracą 

międzyludzką, a także w przypadku łamania zasad bezpieczeństwa. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty przez Wystawcę z tytułu 

odwołania Kiermaszu. 

 

§6 

1. Zebrane środki pieniężne przekazane zostaną na rachunek bankowy Politechniki Warszawskiej 

z dopiskiem - Własny Fundusz Stypendialny.  

2. Środki zebrane w ramach zbiórki publicznej, w całości przeznaczone zostaną na główny cel 

Kiermaszu – stypendia dla studentów PW. 

3. „Stypendium pod choinkę” zostanie rozdysponowane, zgodnie z Regulaminem „Stypendium 

pod choinkę” oraz decyzją Kapituły, powołanej i kierowanej przez Prorektora ds. Studenckich 

Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Roberta Zalewskiego. 

 

§7 

1. Kwestie nieuwzględnione w Regulaminie będą rozwiązywane na podstawie przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Regulamin jest do wglądu w domku wystawienniczym organizatora, jak i na stronie 

internetowej Politechniki Warszawskiej. 

3. Wejście na teren Kiermaszu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§8 

1. Zabrania się udziału w Kiermaszu osobom chorym na COVID-19 lub wykazujących 

symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w szczególności takie jak: gorączka, kaszel, 

duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie 

smaku lub węchu.  



2. Osoba uczestnicząca w Kiermaszu przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w nim wiąże się 

z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności 

z tego tytułu. 

3. Osoby przebywające na Kiermaszu są obowiązane do przestrzegania obowiązujących na dzień 

organizacji Kiermaszu nakazów, zakazów i ograniczeń zawartych w aktach prawnych 

wydawanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszonym na obszarze RP 

stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wytycznych w zależności od 

zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na terenie RP i związanych z tym zmian przepisów 

prawa. 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym 

Małgorzata Dudkiewicz 

radca prawny 

5 listopada 2021 r. 
 


