REGULAMIN
wydarzenia pn. Open Day
odbywającego się w dniu 3 czerwca 2017 we Wrocławiu
Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pn. Open Day (Wydarzenie), organizowanego przez Nokię
Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, zwanej w dalszej części regulaminu Organizatorem.
Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników (odwiedzających) biorących udział
w Wydarzeniu.
W regulaminie określono w szczególności zasady bezpieczeństwa oraz podstawowe prawa i obowiązki
Organizatora i Uczestników Wydarzenia.
Oped Day jest wydarzeniem o charakterze społecznym, mającym aspekt edukacyjny oraz informacyjny
o działalności prowadzonej przez Organizatora.
1. Wstęp na Open Day jest bezpłatny.
2. Uczestnicy mają prawo do:
a. przebywania na terenie udostępnionej lokalizacji w dniu 3 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
b. informacji o umiejscowieniu punktu medycznego, punktów informacyjnych
i sanitarnych, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatorów oraz Partnera.
3. Po zakończeniu zwiedzania Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić lokalizację udostępnioną
przez Organizatora.
4. Uczestnikom wydarzenia zabrania się na terenie lokalizacji:
a. wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych oraz materiałów pirotechnicznych mogących
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Wydarzenia,
b. wnoszenia szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych
przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe
za niebezpieczne,
c. wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na tym terenie
pod ich wpływem,
d. używania otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie lokalizacji oraz w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,
e. używania sprzętu pożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem,
f. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na tym terenie w stanie nietrzeźwym,
g. wprowadzania zwierząt do lokalizacji
h. pozostawiania bez opieki i nadzoru osób małoletnich przybyłych wraz z Uczestnikami.
5. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
w trakcie Open Day jest zabronione.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w Open Day wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich z którymi przybyły.
7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Open Day,
a w szczególności zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Organizator jest
uprawniony również do utrwalania przebiegu Open Day dla celów dokumentacji oraz promocji
Wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na Wydarzeniu może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
8. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na teren lokalizacji oraz przebywania w niej osobom
niestosującym się do postanowień niniejszego regulaminu, zachowującym się agresywnie,
prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek informowania służb porządkowych

o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz o wszelkich
innych niebezpiecznych zdarzeniach.
10. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do:
a. nie zakłócania porządku publicznego,
b. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych, zaleceń
i pouczeń Organizatora,
c. zachowania bezpieczeństwa innych osób obecnych w lokalizacji.
11. Organizator, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnieni
do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie lokalizacji,
b) wydawania poleceń porządkowych osobom nie stosującym się do postanowień niniejszego
regulaminu lub zakłócającym porządek publiczny, a w przypadku niewykonania takich poleceń –
wezwania ich do opuszczenia lokalizacji.

Regulamin zwiedzania laboratorium Nokii Networks we Wrocławiu (ul. Lotnicza 12,
54-155 Wrocław) podczas Open Day 3 czerwca 2017 r.
1. Organizatorzy pragną poinformować, że na terenie laboratorium występują: podwyższony poziom
hałasu, który może być uciążliwy dla niektórych zwiedzających (zwłaszcza dzieci), źródła
promieniowania elektromagnetycznego, które mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia, instalacje i
urządzenia będące pod napięciem elektrycznym.
2. Przeciwwskazania do wejścia na teren laboratorium są dla: kobiet będących w ciąży, matek
karmiących, osób z chorobami układu krążeniowo sercowego, użytkowników aktywnych lub pasywnych
implantów medycznych (np. stymulatory serca, pompy insulinowe), osób z klaustrofobią lub zburzeniami
równowagi;
3. W zwiedzaniu mogą brać udział osoby dorosłe. Młodzież poniżej 18 roku życia oraz dzieci poniżej 16
roku życia uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką i za zgodą opiekunów. Opiekun ponosi pełną
odpowiedzialność za swoich podopiecznych i jest świadomy występowanie zagrożeń przedstawionych w
punkcie 1.
4. W laboratorium obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, utrwalania obrazu oraz dźwięku
za pomocą kamer oraz innych urządzeń przeznaczonych do ich rejestrowania.
5. W laboratorium obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia lub picia.
6. Zwiedzający na terenie laboratorium zawsze przebywają z opiekunem z ramienia Nokii Networks
i mogą poruszać się tylko wskazanymi drogami (nie przekraczając linii ESD – oznakowanej żółtym
kolorem).
7. Zwiedzający mają zakaz dotykania i obsługi urządzeń na terenie laboratorium.
8. Podczas Wydarzenia zastosowanie mają wszystkie zapisy ogólnego regulaminu Open Day. Zapoznanie
się z regulaminem ogólnym jest obowiązkowe dla wszystkich zwiedzających przed wejściem na teren
laboratorium.

