
Regulamin Wydarzenia Juwenalia Krakowskie 2022 - Strefa Plaża

§ 1

1. JUWENALIOWY KONCERT PLENEROWY, zwany dalej Wydarzeniem, odbędzie się w
dniach 18-21.05.2022 roku.

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie
ACADEMICA, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) Odmówienia wstępu na teren Wydarzenia posiadaczom biletu będącym w stanie
nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem
narkotyków, zachowującym się agresywnie, odmawiającym poddania się kontroli
odzieży i bagażu oraz wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na
imprezy masowe.

b) Odmówienia wstępu na teren Wydarzenia posiadaczom biletu, u których
stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, broni i niebezpiecznych
przedmiotów w tym: materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych,
noszących buty o metalowych zakończeniach oraz posiadających jakiekolwiek
inne przedmioty, które w ocenie Organizatora mogą stanowić zagrożenie.

c) Odmówienia ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu Wydarzenia.

d) Odmówienia wstępu na teren Wydarzenia osobom nie posiadającym dokumentu
tożsamości lub odmawiającym jego okazania.

e) Odmówienia pozwolenia na wniesienie na teren Wydarzenia oraz użycia w
trakcie Wydarzenia aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu
nagrywającego audio-video.

f) Żądania, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub innych
obowiązujących przepisów, aby posiadacz biletu opuścił teren Wydarzenia i
zastosowania odpowiednich kroków, aby to zarządzenie zostało wykonane, co
będzie oznaczać wykluczenie Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

g) Dokonania zmian w programie i przebiegu koncertu bądź jego odwołanie bez
rekompensaty lub z za rekompensatą opiewającą na sumę nie większą niż cena
biletu.



2. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących imprezę
masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do
opuszczenia terenu Wydarzenia;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone przez Regulamin

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Wydarzenia;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.

3. Ponadto Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24
maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 poz. 2418),
środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

4. Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie
osób i mienia, w tym uprawnienia do:

a) ustalania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia oraz legitymowania
osób w celu ustalenia ich tożsamości;

b) wezwania osób do opuszczenia terenu Wydarzenia w przypadku stwierdzenia
braku uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia albo stwierdzenia
zakłócania porządku;

c) ujęcia w granicach terenu Wydarzenia osób stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach
przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja
2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2418)

3. Do kontroli tożsamości oraz przeszukiwania uczestników Wydarzenia upoważnieni są jedynie
pracownicy służby porządkowej i informacyjnej Organizatora zabezpieczający Wydarzenie.



4. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg Wydarzenia, stwarzające zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu bądź niestosujące się
do poleceń służby porządkowej i informacyjnej – będą usuwane z terenu Wydarzenia lub
ujmowane w celu natychmiastowego przekazania Policji.

5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów,
których wnoszenie i posiadanie na terenie Wydarzenia jest zabronione, członek Służb
Porządkowych lub Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osoby, u
której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z miejsca przeprowadzania
Wydarzenia. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same
uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

6. Uczestnik Wydarzenia może przebywać w jego trakcie tylko w miejscach do tego
przeznaczonych. Miejscami nie przeznaczonymi dla publiczności są w szczególności
zaplecze techniczne, scena, zaplecze za sceną, miejsce odgrodzone.

7. Organizator Wydarzenia zakazuje parkowania samochodów w miejscach utrudniających
ewakuację i przepustowość. Pojazdy nieprawidłowo zaparkowane będą usuwane na koszt ich
użytkownika.

8. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą
przebywać na terenie Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia w
czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.

9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa
Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się i korzystania z terenu
Wydarzenia i znajdującej się na nim infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa
w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku
z posiadaniem biletu wstępu na Wydarzenie.

10. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych lub
Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora.

11. Na terenie Wydarzenia zabrania się:

a) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu
Wydarzenia;

b) używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o
treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w
szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy
seksualnym;

c) wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;

d) rzucania przedmiotami;

e) rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to
niedopuszczalne;



f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

g) zaśmiecania;

h) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;

i) wprowadzania psów i innych zwierząt;

j) wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych,
dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;

k) wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych,
rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

§ 3

1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Karnet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na
Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na teren Wydarzenia.

2. Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na
trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie
Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora.
Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Karnetu na Identyfikator osobiście

3. Każdorazowe wejście na teren Wydarzenia przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z
nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

§ 4

1. Uczestnicy Wydarzenia w czasie jego trwania mogą być narażeni na ciągłe bądź długotrwałe
przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

2. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Wydarzenia w roku bieżącym i w przyszłych latach.

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych



4. Zasady utrwalania przebiegu Wydarzenia

a) Organizator na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w
zakresie określonym tą ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Wydarzenia w strefie imprezy masowej, a w szczególności
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały
zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia w strefie imprezy
masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania
karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające
znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie
przekazuje prokuratorowi rejonowemu lub Policji właściwym ze względu na teren
Wydarzenia.

5. W przypadku określonym w punkcie a) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu
zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, w tym obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej i uprawnienia do
utrwalania przebiegu imprezy masowej. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest
wizerunek uczestnika imprezy masowej. Bez uszczerbku dla postanowień punktu a),
administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do
realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna
ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

§ 5

1. Regulamin Wydarzenia zostanie zamieszczony na tablicach informacyjnych przy wejściu na
teren Wydarzenia.

§ 6

1. Obostrzenia związane z epidemią COVID-19:

a) Organizator nie jest objęty odpowiedzialnością za ewentualny przypadek choroby
COVID-19 oraz jej skutki. Uczestnik, biorąc udział w Wydarzeniu, akceptuje
niniejszy Regulamin i zgadza się z jego treścią oraz zapewnia Organizatora, że
jest całkowicie zdrowy, nie przebywał w miejscu zagrożenia wirusem
SARS-CoV-2, ani w otoczeniu osoby wykazującej objawy osoby chorej. Ponadto
jest to równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika,
w celu przekazania ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Służbom
Porządkowym.

b) Jeśli zajdzie taka konieczność Organizator będzie realizował obowiązek
przekazania danych osobowych uczestników Wydarzenia Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na
danym terenie i służbom porządkowym.



c) Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich przepisów
związanych z ochroną sanitarną, obowiązujących w dniach trwania Wydarzenia.

§ 7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu, utratę
zdrowia lub życia przez któregokolwiek z Uczestników, powstałe przez cały okres
Wydarzenia, a Uczestnicy zobowiązują się do zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie rzeczy zgubione, pozostawione
lub skradzione w miejscu odbywania się Wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie szkody na zdrowiu, życiu i mieniu
spowodowane przez któregokolwiek z Uczestników względem innego Uczestnika lub
jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania spraw nieujętych w niniejszym
Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu w całości.

4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub innych
przepisów Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Wydarzeniu.


