
 
REGULAMIN DNIA OTWARTEGO 

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania Dnia Otwartego organizowanego na 
terenie WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ (WAT) wszystkich obowiązuje poniższy 
regulamin. 
 
1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed 

wejściem na teren WAT i bezwzględnego jego przestrzegania.  
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania 

przez uczestników regulaminu Dnia Otwartego, nie stosowania się do zaleceń 
organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.  

3. Wejście na teren WAT jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu.  

4. Służby organizatora (WAT) mają prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z terenu 
WAT osoby nie przestrzegające regulaminu.  

 
Zasady przebywania na terenie WAT 
  
1. Uczestnicy Dnia Otwartego przebywają na terenie WAT na własną odpowiedzialność  

i zrzekają się wszelkich roszczeń pod adresem organizatora, mogących wyniknąć  
z nieprzestrzegania Regulaminu.  

2. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci. 
Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie WAT tylko w towarzystwie 
osób dorosłych biorących za nie odpowiedzialność.  

3. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń 
organizatora.  

4. Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie WAT oraz przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.  

5. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz 
zachowania porządku wokół siebie.  

6. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody  
w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone 
przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym 
zakresie jak powyżej, sprawca ponosi również wobec innych uczestników.  

7. Ze względów bezpieczeństwa na terenie WAT zabrania się:  
 

a) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie WAT 

po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających; 

b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia;  
c) wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych;  
d) wnoszenia płynów i napojów w opakowaniach szklanych;  
e) wchodzenia lub przechodzenia przez/na urządzenia nie przeznaczone do tego 

(płoty, parkany, wygrodzenia, urządzenia techniczne),  
f) wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla uczestników.  

8. Na teren obiektu nie będą wpuszczane pojazdy samochodowe poza pojazdami  
    uprawnionymi przez organizatora. 



Inne postanowienia 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego 

podczas trwania całej imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach 
promocyjnych lub reklamowych.  

2. Uczestnik Dnia Otwartego przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na przetwarzanie 
danej osobowej w postaci wizerunku, na utrwalenie i wykorzystanie tego wizerunku  
w celach wskazanych w pkt. 1, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.  

3. W trakcie Dnia Otwartego w WAT nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności 
handlowej lub gastronomicznej, zbiórek pieniężnych, działań aktywizacyjnych, 
reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z organizatorem.  

4. Służby porządkowe organizatora posiadają identyfikatory.  

5. W zakresie utrzymania porządku organizator współpracuje z Policją i Strażą Miejską.  

6. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 
decyzje rozstrzygające podejmuje organizator.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Dnia Otwartego, zmiany programu  
i formuły – bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników 
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.  

 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra 
Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Wizerunek Uczestników będzie przetwarzany w celu dokumentowania wydarzenia oraz  
w  celach promocyjnych lub reklamowych na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, to jest zgody 
wyrażonej poprzez udział w Dniu Otwartym . 

4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami 
lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach WAT w mediach 
społecznościowych. 

5. Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Dniu Otwartym. 

6. Jeżeli wizerunek Uczestnika nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, wydarzenia to 
każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego 
wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili 
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
9. Uczestnikowi Dnia Otwartego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 
osobowych. 
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