JUWENALIA KRAKOWSKIE 2018
SCENA PLAŻA AGH
Korty MS AGH, ul. Rostafińskiego
ul. Piastowska 26, Kraków
Regulaminimprezy
.

1. Organizator zastrzega sobie prawo
do poni
ższychczynno
ści:
a. Odmówienia wst
ępu na teren imprezy osobom
ędącym
b
w stanie nietrze
źwym lub
wskazuj
ącym na spo
życie alkoholu lub pod łaniem
dzia
narkotyków, zachowuj
ące się
agresywnie,dmawiaj
o
ące poddaniaęsikontroli odzie
ży i baga
żu oraz wobec których zosta
ła
orzeczona kara zakazuępu
wstna imprezy masowe.
posiadanie
b. Odmówienia wst
ępu na teren imprezy posiadaczom biletu, u których stwierdzono
napojów– w tym w zamkni
ętych opakowaniach
, broni i niebezpiecznych przedmiotów w
tym: materia
łów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, substancji
żrących, środków
odurzaj
ących i substancji psychotropowych,
ących
noszbuty o metalowych zako
ńczeniach,
oraz jakiekolwiek inne przedmioty, które
ą stanowi
mog ć zagro
żenie.
c. Odmówienia ponownego prawa
ępu
wst
po opuszczeniu terenu imprezy
.
życia
u w trakcie imprezy
d. Odmówienia pozwolenia na wniesienie
na teren imprezy oraz
aparatu fotograficznego, kamery lub innego
ętu sprz
nagrywaj
ącegoaudio-video.
e. Żądania, aby posiadacz biletu ścił
oputeren imprezy
i zastosowa
ć odpowiednie kroki,
aby to
zarządzenie zosta
ło wykonane.
f. Dokonania
zmianw programie i przebiegu koncertu
bądź jego odwo
łaniebez rekompensaty
lub z za rekompensat
ą opiewaj
ącą na sum
ę nie wi
ększą niż cena biletu
.
2. Uczestnik imprezy że
moprzebywa
ć w jej trakcie tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Miejscami nie przeznaczonymi dla publiczno
ści są w szczególno
ści zaplecze techniczne, scena,
zaplecze za scen
ą, miejsce odgrodzone.
3. Do kontroli żsamo
to
ści oraz przeszukiwania upowa
żnieni s
ą jedynie pracownicy
łużby
s porz
ądkoweji
informacyjnejwykonuj
ący zabezpieczenie imprezy, posiadaj
ący odpowiednie identyfikatory
zawieraj
ące dane osobowe pracownika
łużby
s porz
ądkowejlub informacyjnej
, nr ewidencyjny, nazw
ęi
ę ważności.
pieczęć wystawcy oraz dat
4. Osoby niszcz
ące mienie, zak
łócające przebieg imprezy, stwarzaj
ące zagro
żenie dlażycia lub zdrowia
ludzkiego
, łamiące postanowienia niniejszego regulaminu
ądź nie
b stosuj
ące się do polece
ń służby
porządkowej i informacyjnej
– będą usuwane z terenu imprezy lub ujmowane w celu
natychmiastowego przekazania Policji.
5. Organizator imprezy zakazuje parkowania samochodów w miejscach
ących
utrudniaj
ewakuacj
ę i
łowo zap
arkowane ędą
b usuwane na koszt ich
żytkownika.
u
przepustowo
ść. Pojazdy nieprawid
6. Posiadacze biletu mog
ą być narażeni na ci
ągłe przebywanie w strefie poziomu
źwięków,
d
mog
ących
spowodowa
ć uszkodzeniełuchu.
s
7. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
klamy imprezy
lub re
i imprez w przysz
łych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób ących
przebywaj
na
terenie imprezy mo
że zosta
ć utrwalony, a nast
ępnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych
.
8. Regulamin imprezy zostanie zamieszczony na tablicach informacyjnych
ściuprzy
na wej
teren
imprezy
, na biletach oraz na stronie internetowej wydarzenia (www.juwenalia.krakow.pl).

