JUWENALIA UEK – 10 MAJA 2017
REGULAMIN KONCERTU GŁÓWNEGO
Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
2. Organizatorzy odpowiadają za prawidłowy przebieg imprezy zgodny z wymogami ustawy.
3. Osoby przebywające na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego obiektu. Wejście na teren Kampusu,
oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
4. Wstęp na teren imprezy mają osoby pełnoletnie posiadające bilet wraz z ważną
legitymacją studencką lub dowodem tożsamości, w zależności od rodzaju biletu.
5. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi należy uiścić dopłatę.
6. Po wyjściu poza teren imprezy bilet traci ważność.
7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: napojów (w szczególności alkoholowych), broni
i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków
pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych
oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na
terenie imprezy. Ponadto zabrania się wnoszenia bagaży większych niż bagaż podręczny o
maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.
8. Pracownicy ochrony mają prawo do przeszukania wchodzących osób w celu
uniemożliwienia wnoszenia na teren imprezy przedmiotów zabronionych wymienionych w
pkt.7. W przypadku podejrzenia, że osoby wchodzące wnoszą lub posiadają przedmioty
zabronione, określone w pkt..7, zostaną wezwane przez Pracowników Ochrony do
opuszczenia imprezy masowej.
9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nie spełniające wymogów określonych w
pkt.4, a także będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujące się
agresywnie, posiadające przedmioty zabronione określone w pkt. 7 niniejszego regulaminu,
odmawiające poddania się kontroli odzieży i bagażu oraz wobec których została orzeczona
kara zakazu wstępu na imprezy masowe i w innych uzasadnionych powodów. W takich
przypadkach osoby te zostaną wezwane przez Pracowników Ochrony do opuszczenia
imprezy masowej.
10. Osoby przebywające na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego mają
obowiązek stosowania się do poleceń Organizatorów oraz pracowników ochrony, dbających
o bezpieczeństwo i porządek.
11. Pracownicy ochrony mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem
zasad określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony osób i mienia oraz w

przepisach dotyczących warunków i sposobu użycia przez pracowników ochrony środków
przymusu bezpośredniego.
12. Na terenie Kampusu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania napojów
alkoholowych. Wyjątek stanowią wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczne, w których
będzie dozwolony zakup i spożywanie niskoprocentowych napojów alkoholowych.
13. Do osób niestosujących się do powyższego zakazu stosuje się Rozporządzenie ministra
spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie
wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia (Dz. U. z dnia 12
maja 1983 r.).
14. Na terenie Kampusu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza specjalną strefą
wyznaczoną przez Organizatora.
15. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg imprezy, stwarzające zagrożenie dla
życia lub zdrowia będą usuwane z terenu imprezy przez pracowników ochrony w celu
przekazania Policji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bądź ustalenia i zmian w
przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów (choroba artysty, odwołanie przyjazdu przez
artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem
artystycznym i czasowym.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania wojenne lub działania państwowe lub samorządowe w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
b) Zakupiony bilet nie podlega wymianie ani zwrotowi. Organizator nie będzie zobowiązany
do rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu/karnetu poza zwrotem sumy,
na jaką opiewał bilet na odwołaną Imprezę. Zwrot odbywa się na podstawie okazania
dowodu zakupu biletu/karnetu.
17. Zabrania się wszelkiej profesjonalnej rejestracji audiowizualnej, w tym za pomocą
bezzałogowych statków latających, odbywających się występów artystycznych (nie dotyczy
osób posiadających odpowiednią akredytację wydaną przez Organizatora).
18. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
19. Na terenie imprezy zabrania się:

a) wprowadzania zwierząt,
b) wchodzenia z rowerami, na rolkach, deskorolkach lub innych tego typu pojazdach,
c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i
przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
d) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do
powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy),
e) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny,
pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
g) zaśmiecania terenu imprezy.
20. Uczestnicy imprezy mają obowiązek dostosowania się do zarządzeń Organizatorów,
Policji, Straży Pożarnej, spikera i służby porządkowej.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, urazy i kradzieże oraz straty
materialne powstałe na skutek działań uczestników Imprezy.
22. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
www.juwenaliauek.pl, a w trakcie trwania imprezy przy wejściu na teren imprezy.
23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy O
bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.
24. W przypadku wystąpienia szkód w mieniu użytym podczas koncertu stosuje się przepisy
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w
sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu
i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (Dz. U.
z dnia 3 sierpnia 2009 r.).
25. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników
sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej.
27. Prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu zastrzega sobie
organizator imprezy.
Organizator imprezy informuje, że wszelkie przedmioty i pojazdy znajdujące się na drogach
ewakuacyjnych bądź utrudniające prowadzenie ewentualnej akcji ratunkowej będą usuwane
na koszt właściciela.
Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących
spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub pewnych jego
naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty przytomności lub ataki
epileptyczne.

