
REGULAMIN UDZIAŁU W POKAZACH LETNIEGO FESTIWALU FILMOWETGO TME „POLÓWKA” 
W OBIEKTACH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

 
 
1. Letni Festiwal TME Polówka ma charakter kulturalny. Organizatorem jest Fundacja Inicjatyw 

Kulturalnych „Plaster”, ul. Głębocka 104 m 44, 03-287 Warszawa, natomiast Uniwersytet Łódzki 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź jest Partnerem merytorycznym Letniego 
Festiwalu TME Polówka. 
 

2. Pokazy filmowe Letniego Festiwalu TME Polówka w Uniwersytecie Łódzkim odbywać będą się 
w dwóch lokalizacjach: przy ul. Franciszkańskiej 1/5 (na terenie parku Pałacu Biedermanna,  
budynku Wozowni) i przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11  (na dziedzińcu Willi Oskara Zieglera). 

 
3. Poniższy Regulamin we wskazanych lokalizacjach i obiektach obowiązuje podczas pokazów 

filmowych odbywających się w trakcie trwania Letniego Festiwalu TME Polówka tj.: 
• przy ul. Franciszkańskiej 1/5 (park Pałacu Biedermanna i budynek Wozowni) w dniach 2 lipca, 

9 lipca, 16 lipca, 23 lipca br. w godz. 18.00 – około 0.30,  
• na ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 (dziedziniec Willi Oskara Zieglera) w dniach 9 sierpnia, 

16 sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia br. w godz. 18.00 – około 0.30.  
 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Letniego Festiwalu TME 
Polówka będą przebywać na/w ww. obiektach Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, określenie zasad zachowania osób obecnych 
na obiektach i korzystania z obiektów Uniwersytetu Łódzkiego podczas Letniego Festiwalu TME 
Polówka. 

 
6. Każda osoba biorąca udział w Letnim Festiwalu TME Polówka jest zobowiązana zapoznać się, 

zaakceptować i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

 
ZASADY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKTACH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  

OBJĘTYCH REGULAMINEM: 
 
1. Uczestnicy Letniego Festiwalu TME Polówka mają zapewniony bezpłatny udział we wszystkich 

pokazach filmowych odbywających się na terenie Uniwersytetu  Łódzkiego. 
 
2. Osoby małoletnie mogą znajdować się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego wyłącznie pod opieką  

osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego).  
 

3. Wprowadzenie psów i innych zwierząt na tereny objęte pokazami filmowymi odbywającymi się 
we wskazanych wyżej lokalizacjach Uniwersytetu Łódzkiego podczas Letniego Festiwalu TME 
Polówka jest dozwolone. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Uniwersytetu Łódzkiego wyłącznie 
pod opieką i nadzorem osób je przyprowadzających. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzę 
terenu właściciel/opiekun ma obowiązek sprzątnięcia zanieczyszczenia. Właściciel/opiekun psa 
musi stosować się do Uchwały LXIX/1770/18 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. 



 
4. Uczestnicy pokazów Letniego Festiwalu TME Polówka oraz wszystkie osoby, które znajdują się 

w wyżej wymienionych obiektach zobowiązane są: 

• zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób; 

• nie utrudnić funkcjonowania terenów/ulic i życia mieszkańcom okolicznych budynków;  

• przestrzegać przepisów BHP, p.poż. i przepisów porządkowych, jak również przepisów 
wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Łódzkim; 

• przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu, e-papierosów i używania innych używek 
oraz  spożywania alkoholu; 

• przestrzegać poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za obsługę, ochronę 
i bezpieczeństwo podczas Letniego Festiwalu TME Polówka uwag i zaleceń organizatorów 
etc.; 

• nie wnosić niebezpiecznych przedmiotów, materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, 
środków odurzających, broni, zamkniętych paczek, pakunków, etc.; 

• korzystać z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w wyznaczonych budynkach  
Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
5. Zabrania się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego: 

• prowadzenia agitacji politycznej oraz prezentowania jakichkolwiek treści niezgodnych 
z polskim prawodawstwem; 

• używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia/wywieszania haseł 
o treściach wulgarnych etc.; 

• niszczenia trawników, krzewów i drzew, ławek, leżaków, innego sprzętu, etc.; 

• zaśmiecania terenów obiektów; 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi pomieszczeniami sanitarnymi; 

• blokowania przejść, dróg ewakuacyjnych. 
 

7. Organizator może odmówić wstępu na tereny objęte pokazami filmowymi odbywającymi się 
w Uniwersytecie Łódzkim podczas Letniego Festiwalu TME Polówka osobie/osobom 
zakłócającej/ym ład i porządek publiczny przed/przy wejściem/ciu lub znajdującej/ym się pod 
widocznym wpływem alkoholu. 
 

8. Osoba zakłócająca ład i porządek podczas trwania pokazów filmowych, może zostać wezwana 
przez obsługę lub pracowników ochrony do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego 
łamania zasad do opuszczenia terenu pokazu filmowego (pracownicy ochrony mogą zastosować 
wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania).  
 

9. Uczestnik pokazu filmowego ponosi pełną materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez niego na terenie, na którym odbywa się pokaz w stosunku do innych jego uczestników jak 
i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora. W przypadku dokonania zniszczeń na terenie 
obiektów przez zwierzę, koszty zniszczenia pokrywa właściciel/opiekun zwierzęcia. 

  
10. Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania niezależne od niego np. 

powstałe w wyniku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, awarii, etc. 
  



11. Uniwersytet Łódzki i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie 
pokazów filmowych przez osoby biorące udział w Festiwalu przedmioty wartościowe, rzeczy, 
pieniądze, etc. 

  
12. W wypadkach nagłych, gdy zachodzi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzi, a także 

zagrożenia mienia, Uniwersytet Łódzki może przerwać pokaz filmowy i poprosić uczestników 
o natychmiastowe opuszczenie obiektu. 

 
13. Mając na uwadze, fakt, iż w przypadku obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub na określonym jej obszarze przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy lub 
zakazy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa, 
Organizator i Uniwersytet Łódzki zastrzegają sobie, ograniczenie liczby uczestników pokazów 
filmowych lub wprowadzić dodatkowe obostrzenia. 

 
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia pokazów filmowych odbywających się 
w Uniwersytecie Łódzkim podczas Letniego Festiwalu TME Polówka i obowiązuje we wszystkich 
dniach trwania Festiwalu na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, tj. od dnia 2.07.2022r. do dnia 
30.08.2022r. 

 


