
 

               Poznań, dnia 29 sierpnia 2018 roku 

 

 

DOP-0212-82/2018 

 

 

Zarządzenie nr 82/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 sierpnia 2018 roku 

     

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego              

w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia Regulamin 

organizowania imprez w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                                  

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 42 ust. 4 pkt 11 i ust. 5 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
 

W Regulaminie organizowania imprez w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego                      

w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016 roku, zwanym dalej Regulaminem,  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

§ 1 

 

W § 2 pkt. 1 Regulaminu dodaje się pkt 1a o treści 

„1a. Imprezą w rozumieniu Regulaminu nie jest również spotkanie plenerowe o charakterze 

edukacyjno-artystycznym organizowane na terenie Ogrody Dendrologicznego, o ile liczba ich 

uczestników nie przekroczy 100 osób. Spotkania takie organizowane są z zachowaniem zasad 

określonych w § 9 Regulaminu  ”.  

 

§ 2 

 

§ 9  Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
1. W przypadku zgłoszenia imprezy innej niż masowa, wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1-3 Regulaminu powinien zawierać: 

1) dane organizatora przeprowadzającego imprezę, 

2) dane pełnomocnika organizatora przeprowadzającego imprezę, jeżeli jest 

powołany, 

3) informację o przewidywanej liczbie uczestników, 

4) informację o liczbie udostępnionych miejsc, 

5) informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy, 

6) w przypadku gdy impreza jest odpłatna, informację o odpłatności za wstęp. 

2. Do spotkań plenerowych o charakterze edukacyjno-artystycznym organizowanych na 

terenie Ogrody Dendrologicznego stosuje się wniosek, o którym mowa w ust. 1,                                     

z zastrzeżeniem, że zgłoszenie składane jest Kierownikowi Ogrodu Dendrologicznego, 

który dokonuje niezbędnych uzgodnień, w zależności od potrzeb związanych                             

z charakterem imprezy z DGZ, DT i BHP i OP oraz wyraża zgodę na jej odbycie.   



3. Spotkania plenerowe o których mowa w ust. 2 odbywają się pod nadzorem pracownika 

Ogrodu Dendrologicznego i przy pełnej odpowiedzialności organizatorów za 

przestrzeganie unormowań prawnych dotyczących organizowania takich spotkań, w tym  

za bezpieczeństwo uczestników” 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

/-/ 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 


