
Regulamin XII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

9 lutego 2021 r. 

I. Organizator Targów: 

1. Organizatorem XII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych zwanych dalej „Targami” jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Adres organizatora: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a  

II. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Targów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  

w Legnicy. 

2. Targi  trwają od 9.02.2021 r. do 9.04.2021 r. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Targach. 

III. Regulamin Uczestnictwa: 

1. Uczestnikami Targów są: szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe, instytucje 

edukacyjno-szkoleniowe. 

2. Udział w Targach jest bezpłatny. 

3. Udział w Targach odbywa się w formule on-line. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia na adres e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl przez osobę upoważnioną/osoby 

upoważnione do reprezentowania Uczestnika dokonującego zgłoszenia uczestnictwa w 

Targach wraz z przesłaniem plików lub linków z ofertą Uczestnika – filmy, zdjęcia, treść 

wpisu. Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną 

spełnione powyższe warunki. 

5. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako „termin zgłoszeń 

uczestnictwa”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia 

uczestnictwa dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Platforma, na której prezentowane będą materiały reklamowe Uczestnika należy i jest 

administrowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy z 

siedzibą w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A. 

7. Każdy Uczestnik akceptuje przygotowaną prezentację, przed opublikowaniem na Platformie 

i może wnieść do niej poprawki w terminie do dwóch dni od otrzymania informacji o 

zamieszczeniu prezentacji. 

8. Nie zgłoszenie przez Uczestnika uwag w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z 

akceptacją przygotowanego materiału na Platformie. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na platformie wpisów, 

materiałów zdjęciowych, materiałów wideo oraz innych materiałów promujących danego 

Uczestnika. 



10. Uczestnik oświadcza, że przesłane wpisy, materiały zdjęciowe, materiały wideo oraz inne 

materiały promujące danego uczestnika są wolne od wad prawnych tj. nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

11. Za wady prawne tj. naruszenie praw osób trzecich w przesłanych wpisach, materiałach 

zdjęciowych, materiałach wideo oraz innych materiałach promujących danego uczestnika 

odpowiedzialność ponosi Uczestnik Targów. 

12. W przypadku wykorzystania utworów muzycznych i słownomuzycznych, Uczestnik 

Targów jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych 

do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz stosownego 

wynagrodzenia (tantiem), zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa. 

13. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń z 

tytułu naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej 

i dóbr osobistych lub z tytułu popełnienia przez Uczestnika czynu nieuczciwej konkurencji, 

Uczestnik  zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami osób trzecich. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Internetu i awarią serwera 

Organizatora spowodowane siłą wyższą, np. eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, 

zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu.  

15. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy 

pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-

promocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za 

korzystanie z wizerunku Uczestnika lub innej osoby prezentowanej na platformie. 

16. Przesłanie karty zgłoszenia udziału w XII Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych jest 

równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika  

z udziału w Targach w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, 

a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, które 

mogą skutkować utratą zaufania do Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Organizatora oraz w jego 

siedzibie. 

4. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


