
Regulamin Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego 
organizowanego przez Politechnikę Warszawską 

 
 
 

§1 
Głównym celem Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego (Jarmarku 
Świątecznego), zwanego dalej Kiermaszem, jest zebranie środków na stypendia 
dla studenta/studentów Politechniki Warszawskiej osiągających dobre wyniki 
w nauce oraz aktywnych na polu promocji nauki.  

 
§2 

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

2. Kiermasz odbywa się w dniach 03.12.2019 oraz 04.12.2019 w godzinach 10:00-
18:00 na wyznaczonym terenie przed głównym wejściem do Gmachu 
Głównego przy Placu Politechniki 1 w Warszawie. 

 
§3 

1. W ramach Kiermaszu przygotowywanego przez Biuro ds. Promocji i 
Informacji Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji 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 stypendium dla studenta/studentów Politechniki 
Warszawskiej, osiągających dobre wyniki w nauce.  

 
§4 

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

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, 
wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i 
innymi przyczynami losowymi. 

3. Wystawca, jak również każdy uczestnik Charytatywnego Kiermaszu 
Świątecznego zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia 
Organizatorowi powstałej szkody. 

4. Prace elektryczne wykonywane są wyłączenie przez upoważnionego przez 
Organizatora elektryka. 

5. Na terenie Kiermaszu obowiązuje zakaz: 
1) Używania otwartego ognia, 
2) Korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 
3) Pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń 

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenie na teren 
kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 

4) Zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz 
tarasowania przejść. 

 



§6 
1. Zebrane środki pieniężne  przekazane zostaną na konto Fundacji Politechniki 

Warszawskiej, a następnie rozdystrybuowane w pełni na cele charytatywne, 
określone w niniejszym regulaminie. 

2. Fundacja, współpracując z Politechniką Warszawską, może przekazywać na 
rzecz darczyńcy, w podziękowaniu za wsparcie akcji, jedne z 
prezentowanych podczas Kiermaszu gadżetów promocyjnych Politechniki 
Warszawskiej. 

3. Środki zebrane w ramach zbiórki publicznej w całości przeznaczone zostają 
na główny cel Kiermaszu – stypendium dla studentów PW aktywnie 
działających na polu promocji nauki oraz uczelnie. 
 

4. Stypendium zostanie rozdysponowane zgodnie z ustalaniem komisji, 
powołanej i kierowanej przez prorektora ds. studenckich Politechniki 
Warszawskiej  dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni.  

 
§7 

1. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin jest do wglądu w siedzibie organizatora, jak i na stronie 
internetowej Biura ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej 
(www.promocja.pw.edu.pl) 

 


