
 

 

REGULAMIN „TORUŃSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY W TORUNIU  

§1. Postanowienia ogólne 

1. Toruńska Noc Naukowców, zwana dalej TNN, odbywa się w dniu 30 września 2022 
roku w Toruniu przed budynkiem i w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
(CNMW) przy ul. Władysława Łokietka 5 oraz w budynku Centrum Innowacyjnej 
Edukacji (CIE) przy ul. Władysława Łokietka 1-3 w godz. 18:00-22:00.  

2. Organizatorem TNN jest: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu 
przy ul. Władysława Łokietka 5.  

3. Uczestnikiem TNN jest każda osoba przebywająca w miejscu odbywania się TNN.  

4. Regulamin TNN, zwany dalej Regulaminem, kierowany jest do wszystkich osób, które 
w czasie trwania TNN będą przebywały w miejscu TNN. Każda osoba przebywająca w 
miejscu TNN w czasie jego trwania obowiązana jest stosować się do postanowień 
Regulaminu.  

 

§2. Prawa i obowiązki Uczestników TNN 

1. Korzystając z przestrzeni wystawienniczej, warsztatowej i pracowni 
biologicznej/fizycznej CNMW i CIE, Uczestników obowiązuje „Regulamin zwiedzania 
Centrum”, który jest dostępny do wglądu w kasach Centrum i na stronie internetowej: 
mlynwiedzy.org.pl.  

2. Zwiedzanie wystaw CNMW i CIE jest biletowane (10 zł). Korzystanie z aktywności 
realizowanych w przestrzeniach CNMW jest możliwe po zakupie biletu na zwiedzanie 
wystaw. Uczestnicy warsztatów realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu („Wirtualny Umysł – jak badać umysł za pomocą immersyjnych środowisk 
wirtualnych”, „Chemiczne żelki” oraz „Lets play language”) na czas udziału w zajęciach 
nie muszą posiadać biletu na zwiedzanie. Uczestnicy wskazanych zajęć, chcąc 
uczestniczyć w innych wydarzeniach, odbywających się w ramach wydarzenia w 
budynku CNMW, muszą zakupić bilet w kasie.  

3. Zwiedzanie wystaw jest dostępne w godz. 18:00-20:00 i 20:00-22:00. Zwiedzanie 
wystawy „Ścieżki dorastania” zlokalizowanej w budynku CIE jest dostępne w godz. 
18:00-20:00 i 20:00-22:00. 

4. Wszyscy Uczestnicy TNN zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnicy TNN zobowiązani są do stosowania się do poleceń porządkowych 
Organizatora i służby ochrony.  

6. Zabrania się wnoszenia na TNN, posiadania i używania przez Uczestników TNN: broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania 
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

7. W miejscu TNN zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek 
działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.  



 

 

8. W miejscu TNN obowiązuje zakaz wstępu dla osób:  

a) znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,  

c) ze zwierzętami.  

9. Ponadto zakazuje się:  

a) niszczenia sprzętu służącego organizacji TNN,  

b) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, w miejsca nieprzeznaczone dla 
publiczności, odgrodzone lub zabezpieczone taśmami lub w inny sposób oraz 
wyraźnie oznakowanych zakazem wstępu/przejścia,  

c) wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody 
Organizatora lub opiekuna danego stanowiska.  

10. Z miejsca TNN zostaną usunięte osoby, o których mowa w punkcie 8 niniejszego 
paragrafu.  

11. Uczestnicy TNN przyjmują do wiadomości, że wstęp w miejsce TNN jest jednoznacznie 
udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z NN oraz na transmitowanie, 
rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek 
programem przedstawiającym TNN. Uczestnikowi TNN nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Organizatora z tego tytułu.  

12. W przypadku zauważania pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, 
Uczestnicy powinni:  

a) natychmiast powiadomić służbę ochrony lub Organizatora,  

b) zastosować się do poleceń służby ochrony lub Organizatora,  

c) opuścić w sposób wskazany przez służby ochrony lub Organizatora miejsce TNN.  

 

§3. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu TNN z 
uzasadnionych powodów, np. siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe 
ogólne zagrożenia).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania TNN bez wcześniejszego 
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej: 
mlynwiedzy.org.pl.  

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, 
decyzje podejmuje Organizator.  



 

 

 

ORGANIZATOR: 

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 
Toruń 

 

WAŻNE TELEFONY:  

TELEFON RATUNKOWY 112 

POLICJA 997 

STRAŻ POŻARNA 998 

STRAŻ  MIEJSKA 986 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 


