Regulamin Mistrzostw Europy Walk Robotów Opole 2017
European Robot Challenge Opole 2017

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Mistrzostw Europy Walk Robotów Opole 2017
(European Robot Challenge Opole 2017), obowiązujące Użytkowników Mistrzostw Europy
Walk Robotów Opole 2017 (European Robot Challenge Opole 2017).
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Mistrzostw Europy Walk Robotów
Opole 2017;
b) Wydarzeniu - należy przez to rozumieć Mistrzostwa Europy Walk Robotów Opole 2017
(European Robot Challenge Opole 2017);
c) GROM - należy przez to rozumieć Grupę Robotycznie Opętanych Maniaków;
d) PNT - należy przez to rozumieć Park Naukowo-Technologiczny w Opolu;
e) PO - należy przez to rozumieć Politechnikę Opolską;
f) UM- należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola;
g) CWK - należy przez to rozumieć Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu;
h) Organizatora - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola będącym głównym
organizatorem operacyjnym Wydarzenia;
i) Współorganizatora - należy przez to rozumieć GROM, PNT i PO będące
współorganizatorem o charakterze merytoryczno - finansowym;
j) Użytkownik - podmiot uczestniczący w Wydarzeniu;
k) Sponsor - należy przez to rozumieć firmę lub osobę fizyczną zwanej dalej
Użytkownikiem Wydarzenia, która zawarła umowę z organizatorami na wsparcie
finansowe Wydarzenia w zamian za Reklamę według określonego pakietu
sponsorskiego;
l) Wystawca - należy przez to rozumieć Sponsora, który wykupił pakiet sponsorski
zawierający miejsce wystawowe
m) Uczestnik - zarejestrowany i zweryfikowany Użytkownik Wydarzenia, który korzysta
z usług przewidzianych dla Uczestnika;
n) Odwiedzający - niezarejestrowany Użytkownik Wydarzenia (osoby zwiedzające
Wydarzenie)
o) Powierzchnia wystawiennicza - należy przez to rozumieć stoiska określone w pakiecie
sponsorskim, zamówione przez Sponsorów;
p) Formularz Zgłoszeniowy - formularz wypełniony przez użytkowników podczas
procedury zgłoszenia;
q) Zawody - należy przez to rozumieć konkurencje opisane w paragrafie 6 niniejszego
Regulaminu.
3. Wystawcy, którzy dokonają zamówienia powierzchni wystawienniczej są zobowiązani do
przestrzegania : “Regulaminu dla Uczestników targów organizowanych przez Centrum
Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu” dostępnego na stronie www.erc.po.opole.pl :
a) do Wystawców na Wydarzeniu nie mają zastosowania postanowienia paragrafu 4
“Regulaminu dla Uczestników targów organizowanych przez Centrum Wystawienniczo
- Kongresowe w Opolu”;
b) w stosunku do Wystawcy stroną wszelkich czynności (takich jak reklamacje, zasady
montażu i demontażu stoiska, etc.) jest CWK.

4. Każdy z Użytkowników Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania „Przepisów
technicznych, przeciwpożarowych i bhp obowiązujących na terenach Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu” stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 2.TERMIN, MIEJSCE WYDARZENIA
1. Termin: 13.05.2017 r.
2. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
§ 3. UDZIAŁ W WYDARZENIU - UCZESTNIK
1. Uczestnikiem jest poprawnie zarejestrowany na stronie internetowej www.erc.po.opole.pl
Użytkownik Wydarzenia.
2. Rejestracja Uczestników będzie dostępna w dniach 21.03.2017r. - 6.05.2017r.
3. Proces rejestracji Uczestnika składa się z następujących etapów:
a) Rejestracja na stronie www.erc.po.opole.pl, poprzez poprawne wprowadzenie danych
do Formularza Rejestracyjego zgodnie z rubrykami formularza;
b) Zaakceptowania przez Uczestnika warunków udziału w Wydarzeniu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminów Wydarzenia
i CWK w celu zmiany statusu w serwisie na “zarejestrowany”;
c) Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o dokonaniu rejestracji na adres e-mail wpisany w
formularzu rejestracyjnym;
d) Nadanie statusu “zweryfikowany” zarejestrowanemu Uczestnikowi poprzez zgłoszenie
się Uczestnika w dniu Wydarzenia do punktu rejestracji , celem potwierdzenia
przybycia na Wydarzenie;
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie danych
podczas zgłoszenia, jak również wypełniając Formularz Zgłoszeniowy składa pisemne
oświadczenie o zgodności z prawda podanych przez siebie danych.
5. W Zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy ze statusem “zweryfikowany”.
6. Udział w Wydarzeniu oraz w Zawodach jest bezpłatny.
§ 4. UDZIAŁ W WYDARZENIU - WYSTAWCY
1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy jest:
a) Wybór przez Sponsora Pakietu Sponsorskiego Srebrnego bądź Złotego;
b) Podpisanie przez Sponsora umowy z organizatorami na wsparcie finansowe
Wydarzenia w zamian za Reklamę ;
c) Wpłata przez Sponsora 100% należności, wynikającej z zawartej umowy;
2. Szczegółowy opis oferowanych usług w ramach opcji Wystawca dostępny jest na stronie
www.erc.po.opole.pl
§ 5. UDZIAŁ W WYDARZENIU - ODWIEDZAJĄCY
1. Udział w Wydarzeniu w charakterze Odwiedzającego jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji

§ 6. ZAWODY
1. Zawody w poszczególnych kategoriach odbywać się będą wg harmonogramu zamieszczonego
na stronie www.erc.po.opole.pl
2. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na 7 dni przed Wydarzeniem.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu.
4. Planowane jest przeprowadzenie zawodów w następujących konkurencjach:
a. LineFollower
b. LineFollower Drag
c. LineFollower Enhanced
d. Pico Sumo
e. Nano Sumo
f. Micro Sumo
g. Mini Sumo
h. Sumo
i. Mega Sumo
j. Humanoid Sumo
k. Humanoid Sprint
l. Micro Mouse
m. FreeStyle
n. Air race
o. Lego Sumo
p. Lego LineFollower
5. Regulaminy poszczególnych konkurencji stanowią załącznik nr 3-8 do niniejszego regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozgrywania konkurencji, jeśli nie zgłosi się do danej
konkurencji co najmniej 10 zawodników.
7. O nierozgrywaniu danej konkurencji zawodnicy zostaną powiadomieni na 7 dni przed
Wydarzeniem, w przypadku niepełnej listy zgłoszeń elektronicznych, lub w dniu wydarzenia w
przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby zawodników.
8. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla 1, 2 oraz 3 miejsca w każdej z konkurencji.
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest PO, z siedzibą przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.
2. Rejestrując się jako Uczestnik Wydarzenia, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu realizacji Wydarzenia.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie PO są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
Wydarzenia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204). Użytkownik ma
prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich
wykorzystywania w każdej chwili.
4. Podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. TERMINY I GODZINY OTWARCIA HALI I MIEJSC
PRZEZNACZONYCH DLA WYSTAWCÓW NA WYDARZENIU
1. Organizator ustala następujące terminy i godziny otwarcia hali i miejsc przeznaczonych dla
Wystawców w związku z Wydarzeniem:
a) podczas montażu i aranżacji stoisk z zabudową własną: 12.05.2017 r. w godz. od 8.00
do 16.00;
b) podczas trwania Wydarzenia: 13.05.2017 r. w godz. od 8.00 do 18:00.
c) podczas demontażu stoisk po wydarzeniu: 13.05.2016 r. w godz. od 18.00 do 24.00.
2. W godzinach trwania wydarzenia stoiska powinny być udostępnione przez Wystawców dla
zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska w czasie Wydarzenia, jego wcześniejszy
demontaż lub wcześniejsze usuwanie eksponatów ze stoiska bez uprzedniej zgody
Organizatora są niedopuszczalne.
§ 9. ZASADY WSTĘPU NA TEREN
CENTRUM WYSTAWIENNICZO- KONGRESOWEGO W OPOLU
1. Wystawcy - Identyfikatory WYSTAWCA wydawane są przez Organizatora i uprawniają do
wstępu na teren hali wystawienniczej CWK i strefy VIP w okresie montażu, aranżacji i
demontażu stoiska Wystawcy oraz w trakcie trwania Wydarzenia.
2. Uczestnicy - Identyfikatory UCZESTNIK wydawane są przez Organizatora i uprawniają do
wstępu na teren hali wystawiennniczej CWK, strefy VIP i stref serwisowych w trakcie trwania
Wydarzenia.
3. Indentyfikatory wydawane są w Biurze Organizacyjnym Wydarzenia, które znajduje się na
terenie CWK.
4. Odwiedzający - wstęp wolny, bez identyfikatorów na teren hali wystawienniczej CWK w trakcie
trwania Wydarzenia.
§ 10. BEZPIECZEŃSTWO
1. Użytkownicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu
i innych imprez organizowanych przez Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu i
Zarządzenia Techniczne Przeciwpożarowe i BHP obowiązujące na terenach Centrum
Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu (dostępne na stronie internetowej
www.cwkopole.pl).
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Wydarzenia :
a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. osobie posiadającej alkohol,
c. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub
substancje psychotropowe.
d. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb porządkowych/
informacyjnych/ochrony obiektu.
4. Służby porządkowe/informacyjne/ ochrona obiektu są uprawnione do:

a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Wydarzenia,
b. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych/ ochrony obiektu lub inną osobę,
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
c. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Służby Porządkowo/informacyjne/ ochrona obiektu są obowiązane usunąć z terenu
Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w
rozumieniu Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o
charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron uniemożliwiające którejkolwiek z
nich jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, a w szczególności zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych u powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie
można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki,
itp.).
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
2. Uczestnik oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest mu znana i akceptuje ją
w całości bez zastrzeżeń.
3. Uczestnik wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, w procesie rejestracji.
4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na
nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i
rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w
których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.
5. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Użytkownicy, a ponadto inne osoby przebywające na
terenie Wydarzenia, zobowiązują się przestrzegać przepisów Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
7. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.cwkopole.pl
na stronie Wydarzenia www.erc.po.opole.pl oraz w siedzibie Organizatora.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2017 roku.

