REGULAMIN IMPREZY
„Żakinada 2019”
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą: „Żakinada 2017” (dalej: Impreza), która
odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku na wyznaczonym terenie określonym w
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Trasą imprezy).
2. Organizatorem imprezy jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego, ul.
Katowicka 95, pokój nr 18, 45-061 Opole reprezentowany przez Macieja Pischkę.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy
będą w niej uczestniczyły.
4. Pojęcie:
a) Identyfikator – oznacza imienny identyfikator wydawany przez Organizatora
wybranym osobom. Identyfikator zezwala na wstęp do określonych stref imprezy.
b) Służby Porządkowe – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do
dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie
c) Trasa Imprezy – oznacza wyznaczony teren określony w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§2
[Uczestnictwo w Imprezie]
1. Każda osoba uczestnicząca w Imprezie zobowiązana jest posiadać dokument ze
zdjęciem umożliwiający jej identyfikację. Dokument należy okazać na każde
wezwanie Służb Porządkowych.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Trasie
Imprezy

zobowiązane

są

stosować

się

do

poleceń

Służb

Porządkowych

i

Informacyjnych.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Trasie
Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień

Regulaminu.

Zakazane

jest

niszczenie

oraz

uszkadzanie

oznaczeń

i

tablic

informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na
Trasie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia.
4. Podczas trwania Imprezy na trasie imprezy obowiązuje zakaz korzystania z
jakichkolwiek pojazdów.
§3
[Postanowienia końcowe]
1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na Trasie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników,
jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie
znajduje się na Trasie Imprezy.
2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na
Trasie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności
za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej osoby przebywającej na
Trasie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie
oddziaływania

dźwięku

lub

światła,

używanych

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami prawa.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy
Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Trasie Imprezy
może

zostać

utrwalony,

a

następnie

rozpowszechniany

dla

celów

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wejście na Trasę Imprezy podczas jej trwania jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego
wizerunku, utrwalonego na Trasie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego
ustępu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 1 ust. 2
Regulaminu, na piśmie przesyłką poleconą.

6. W sprawach nieuregulowanych
obowiązujące przepisy prawa.

w Regulaminie

stosuje się odpowiednie

