Regulamin Fashion Night 2017 – Juwenalia UEK 2017

1. Organizatorem Fashion Night UEK 2017 jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2016, ul. Rakowicka 27, 31‐510 Kraków, reprezentowany przez Edytę
Śladowską,
b. Erasmus Student Network Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510
Kraków, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem
c. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z
organizacją Pokazu czuwają: Koordynator Angelika Wrona oraz określeni Członkowie i Sympatycy
Erasmus Student Network Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Roksana Majek,
Grzegorz Zamaryka, Sebastian Krawczyk, Martyna Zając, Zuzanna Janicka, Justyna Biedrawa zwani
dalej w regulaminie „Grupą Projektową”
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie hali widowiskowo- sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każda osoba
zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
3. Osoba wchodząca na teren Imprezy oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu
4. Wejście na Pokaz Główny jest darmowy i nie ma ograniczeń wiekowych
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione podczas Pokazu
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy i kontuzje powstałe podczas Pokazu
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas Pokazu
8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
9. Osoby przebywające na terenie hali sportowej, w której odbywa się Pokaz mają obowiązek
stosowania się do zaleceń Grupy Projektowej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.
10. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności
11. Wejście na backstage mają tylko osoby upoważnione przez organizatora
12. Każdy z członków Grupy Projektowej może w imieniu Organizatora odmówić wstępu na Pokaz
Główny i przebywania na nim osobom:
• znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;
• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa Gości i/lub uczestników Pokazu
13. Udział w Pokazie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

14. Uczestnicy niewyrażający zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach wskazanych powyżej
poinformują o tym w formie pisemnej członków Grupy Projektowej nie później niż w dniu Pokazu
Głównego.

