Regulamin UEK Gaming Stage
1. Organizatorem UEK Gaming Stage 2019 jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2019, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
reprezentowany przez Aleksandrę Zanik,
b. Niezależne Zrzeszenie Studentów, zwane w dalszej części regulaminu
Organizatorem,
c. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich
działań związanych z organizacją turnieju czuwają: Koordynator Marcin
Wódka oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Katarzyna
Burdziałowska, Magdalena Sławecka, Szymon Piórek, Aleksander Bajor,
Mateusz Tatrocki, Krzysztof Snopek, Marcin Kata zwani dalej w
regulaminie „Grupą Projektową”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób
w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w turnieju poszczególnym
osobom bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób z terenu imprezy w
przypadku złamania zasad regulaminu UEK Gaming Stage oraz regulaminu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie
turnieju.
6. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora w
dowolnym czasie.
7. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane
wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.
8. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów.
9. Wydarzenie odbywa się w dniu 7 maja 2019 r. w godzinach 9:00 - 18:00. Turniej
odbywa się w hali sportowej w pawilonie S na terenie Kampusu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i jego decyzja jest ostateczna i
wiążąca.
11. Uczestnicy UEK Gaming Stage, zobowiązani są do zapoznania się z
poszczególnymi regulaminami turniejów towarzyszących wydarzeniu.
12. Każdy z członków Grupy Projektowej może w imieniu Organizatora odmówić
wstępu na finały turnieju i przebywania na nim osobom:

a. Znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających itp;
b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub uczestników turnieju;
d. posiadającym broń lub ostre narzędzia.
13. Uczestnik finałów turnieju na hali UEK odpowiada za naprawienie wszelkich
szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego
obecnością na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
14. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego
wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz
promocyjnych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas
wydarzenia.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy powstałe podczas
wydarzenia.

