
Regulamin imprez juwenaliowych odbywających się przed Klubem „Żaczek”

1. Wstęp na wszystkie imprezy juwenaliowe wymaga zakupu biletu.

2. Bilet ulgowy ważny jest jedynie z legitymacją studencką i doktorancką.

3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. Po opuszczeniu nie jest możliwy powrót na teren imprezy

na podstawie wykorzystanego już biletu.

4. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są wykonywać polecenia porządkowe organizatora, ochrony

i służby informacyjnej. W przypadku niezastosowania się do tych poleceń organizator ma prawo odmówić wstępu

posiadaczowi biletu lub żądać, aby uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to

zarządzenie zostało wykonane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

6. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu na

odwołaną imprezę, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.

7. Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie poprzednim.

8. Organizator ma prawo dokonać zmian w programie imprezy, zarówno w aspekcie czasowym, jak i w doborze artystów,

bez wcześniejszego powiadomienia uczestników i bez rekompensaty.

9. Uczestnik imprezy może przebywać w jej trakcie tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Miejscami

nieprzeznaczonymi dla publiczności są w szczególności zaplecze techniczne, scena, zaplecze za sceną, miejsce

odgrodzone.

10.Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną

odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają podczas wydarzenia, pod warunkiem posiadania

zarówno przez osobę małoletnią, jak i dorosłą ważnego biletu normalnego.

11.Osoby, niepełnoletnie które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego

biletu normalnego oraz poprawnie wypełnionej i podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie,

której wzór udostępnia Organizator.

12.Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy:

a. profesjonalnego sprzętu fotograficznego i rejestrującego dźwięk lub obraz

b. alkoholu i innych napojów oraz środków odurzających, narkotyków i tzw. dopalaczy

c. przedmiotów w szklanych opakowaniach lub metalowych puszkach

d. broni, źródeł otwartego ognia, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

e. dronów i urządzeń latających

f. innych niebezpiecznych przedmiotów.

13.Wykonywanie zdjęć, rejestracja dźwięku lub obrazu w czasie występów artystów są zakazane. W przypadku

pojawienia się roszczeń artystów lub osób trzecich wynikających z nieprzestrzegania tego zakazu organizator

zastrzega sobie prawo wystąpienia z roszczeniem regresowym wobec osoby, która naruszyła zakaz.

14.Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na przebywanie w strefie, w której poziom głośności dźwięków może

spowodować uszkodzenie słuchu.



15.Organizator ma prawo odmówić posiadaczowi biletu wstępu na teren imprezy ze względów bezpieczeństwa lub

żądać, aby uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.

16.Organizator ma prawo odmówić posiadaczowi biletu wstępu na teren imprezy lub usunąć z niego uczestnika

zachowującego się agresywnie, zakłócającego porządek oraz tego, którego stan wskazuje na bycie pod wpływem

alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

17.Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 wraz z

późn. zm.):

a) organizator ma prawo i obowiązek usunięcia z terenu imprezy osób zakłócających porządek publiczny

i niestosujących się do regulaminu (art. 22 ust.1 pkt 2 ww. ustawy),

b) osoba, która wdziera się na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby

uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega m.in. grzywnie (art. 60 ust. 1a ww. ustawy).

18.Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w

przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać

utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz

promocyjnych.

19.Organizatorem imprez odbywających się przed Klubem „Żaczek”, w Klubie „Żaczek” oraz na terenie przyległym

użytkowanym przez Uniwersytet Jagielloński jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja

Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.

20.Przebywanie na terenie imprezy juwenaliowej oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego

Regulaminu.

21.Niszczenie mienia znajdującego się na terenie imprezy juwenaliowej podlega karze na zasadach ogólnych.

22.W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmują służby

Organizatora.

23.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do

opublikowania go/ udostępnienia go na tablicach przed wejściem na teren imprezy i w Internecie na stronach

organizatora.

24.Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Więcej informacji na temat przetwarzania danych

osobowych przez Organizatora znajduje się w stosownych klauzula informacyjnych.


