Regulamin – Noc Kinowa
1. Organizatorem Nocy Kinowej Juwenalia UEK 2019, zwanej ‐ dalej Wydarzeniem,
jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2019, ul. Rakowicka 27, 31‐510 Kraków,
reprezentowany przez Aleksandrę Zanik,
b. Niezależne Zrzeszenie Studentów 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 Nocy Kinowej czuwają: Koordynator Oliwia
Książek oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Katarzyna Pyrdoł,
Magdalena Wrzos, Patrycja Braś, Sylwia Sara, Krzysztof Bełch, Tobiasz
Trybała.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każda
osoba obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
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 jest bezpłatny.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Wydarzeniu: jedzenia, napojów, w tym
również alkoholu zakupionego poza terenem imprezy, pojemników wykonanych
z

twardego

materiału,

broni

i

niebezpiecznych

przedmiotów,

materiałów

wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo
niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz
jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających
na terenie Imprezy.

6. Członkowie Służb Porządkowych mają prawo do przeszukania wchodzących osób
w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych wymienionych w pkt.
5.
7. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
a. niepełnoletniej,
b. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, zachowującej
się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
c. posiadającej przedmioty wymienione w pkt. 5.
8. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany: stosować się do poleceń Służb
Porządkowych oraz Organizatorów, nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu, nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku
gdyby zwiększenie liczby uczestników zagrażało prawidłowemu przebiegowi
bezpieczeństwu imprezy.
10. Uczestnik zachowujący się niezgodnie z regulaminem i nie stosujący się do poleceń
Organizatora oraz Służb Porządkowych zostanie usunięty z terenu Wydarzenia.

11.Organizatorzy oraz pracownicy klubu są upoważnieni do nie wpuszczania na teren
klubu osób i wypraszania ich z terenu lokalu bez podania przyczyny.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, urazy i kradzieże oraz straty
materialne powstałe na skutek działania uczestników Imprezy.
13. Członkowie Służb Porządkowych 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.
14. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
15. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wydarzenie odbędzie się
w specjalnie przeznaczonym do tego namiocie, na terenie którego obowiązuje
całkowity zakaz palenia.

16. Podczas Imprezy zabrania się:
a. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej
i przeprowadzania zbiórek,
b. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone
do powszechnego użytku,
c. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu
Imprezy, a także niszczenia infrastruktury.
17. Niniejszy

Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

http://juwenaliauek.pl/nockinowa/
18. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian
w niniejszym Regulaminie i planie Imprezy.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
20. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków
mogących powodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub
pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty
przytomności lub ataki epileptyczne.

21.Udział w wydarzeniu oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystywanie jego
wizerunku przez organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz
promocyjnych.

