Zasady organizacyjne i porządkowe podczas Białostockiego Testu Informatyków
1. Impreza ma charakter zamknięty w zakresie uczestnictwa w Białostockim Teście
Informatyków (tzn. rozwiązywania zadań) i przeznaczona jest dla uczniów i studentów, którzy
dokonali wcześniejszej rejestracji na stronie bti.pb.edu.pl
2. Impreza ma charakter otwarty w zakresie uczestnictwa w prezentacji firm i gali rozdania
nagród i przeznaczona jest dla uczniów, studentów, osób towarzyszących i wszystkich
zainteresowanych wydarzeniem (z zastrzeżeniem ograniczenia maksymalnej liczby
uczestników gali ustalonej przez Organizatora).
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej:
a) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych, lub działających podobnie środków.
b) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
c) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje
alkoholowe, środki odurzające, lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne
aerozole, urządzenia emitujące promienie laserowe,, flagi, transparenty, urządzenia
emitujące dźwięk, zwierzęta, materiały rasistowskie, ksenofobiczne, oraz propagandowe,
a także plakaty i ulotki bez autoryzacji u Organizatora.
d) Osobie, której wygląd uniemożliwia identyfikację.
e) Osobie z widocznymi oznakami infekcji.
4. Uczestnik imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innym uczestnikom imprezy w tym
w szczególności utrzymywać dystans społeczny oraz nosić maseczki zakrywające usta i nos.
5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wydawanych poleceń przez
organizatora oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa imprezy, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku w miejscu trwania imprezy.
6. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za
szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
7. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać
uczestnika imprezy do właściwego zachowania się a w przypadku dalszego łamania zasad
uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy.
8. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia tej
sytuacji do organizatora imprezy.
9. Na terenie imprezy zabronione jest:
a) tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych,
b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników Imprezy
c) zaśmiecania terenu imprezy oraz niszczenia jego infrastruktury.
d) rozniecania ognia
e) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia obiektu, wszelkich urządzeń
znajdujących się na terenie imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych
uczestników imprezy.

