REGULAMIN - PRZEGLĄD KAPEL ROCKOWYCH

1. Organizatorem Przeglądu Kapel Rockowych UEK 2019 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 Przeglądu czuwają: Koordynator Szymon Gniewek
oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Weronika Szostak, Katarzyna
Suchan, Natalia Fidali, Anna Główczak, Kacper Szmyd, Filip Cwetler, zwani
dalej w regulaminie „Grupą Projektową”.
2. Za ochronę klubu podczas Wydarzenia odpowiedzialni są pracownicy klubu w tym
pracownicy Agencji zabezpieczających klub.
3. Wstęp do klubu mają osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 16 roku życia, za pisemną
zgodą opiekuna prawnego okazaną przy wejściu podczas kontroli biletów lub osoby z
opiekunem prawnym, za okazaniem biletu wraz z ważną legitymacją studencką lub
dowodem tożsamości, w zależności od rodzaju biletu, między godziną 17:00, a 23:00,
dnia 6 maja 2019 r.
4. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu
oraz organizatorów, okazania dowodu tożsamości lub legitymacji studenckiej.
5. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu,
poddać się przeszukaniu bagaży i odzieży w celu wykluczenia wnoszenia na teren
chroniony zabronionych przedmiotów.
6. Do przeszukania upoważnieni są pracownicy klubu oraz organizatorzy.
7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu: alkoholu, broni, niebezpiecznych
przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz

jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających
na terenie lokalu.
8. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych nie
zakupionych w lokalu.
9. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg odbywającej się na terenie klubu
imprezy, stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiące
ustalenia powyższego regulaminu będą usuwane z terenu lokalu lub ujmowane w celu
przekazania Policji.
10. Na teren klubu „Kwadrat” nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające
przedmioty określone w punkcie 7., odmawiające poddania się kontroli określonej w
punktach 4. i 5.
11. Osoby przebywające na terenie klubu mają obowiązek stosowania się do zaleceń
Grupy Projektowej oraz pracowników klubu, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa porządku.
12. Wejście na backstage mają tylko osoby upoważnione przez organizatora oraz
pracownicy klubu.
13. Organizatorzy oraz pracownicy klubu są upoważnieni do nie wpuszczania na teren
klubu osób i wypraszania ich z terenu lokalu bez podania przyczyny.
14. Klub jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wejście oznacza zgodę na filmowanie i
fotografowanie uczestników imprezy.
15. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystywanie jego
wizerunku przez organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz
promocyjnych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy i kontuzje powstałe podczas
koncertu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas
koncertu.
18. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi należy uiścić dopłatę.
19. Po wyjściu poza teren imprezy bilet traci ważność.

20. Zwroty biletów nie są przyjmowane.
21. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu.
22. Wejście do klubu „Kwadrat” jest równocześnie zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.

