
Regulamin dla Widzów w Klubie Studio

Akademii Mody AGH 2021, 23.11.2021, Kraków

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I edycji Wydarzenia Akademia Mody AGH (zwanego dalej

Wydarzeniem) jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwana dalej

Organizatorem).

2. Głównym celem Wydarzenia jest szeroko pojęta edukacja w zakresie wizerunku

biznesowego studentów, absolwentów, a także pracowników Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwanej dalej Uczelnią).

3. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada 2021 roku, w godzinach 19:00 - 22:00, w

Klubie Studio, przy ulicy Budryka 4 w Krakowie, na terenie Miasteczka

Studenckiego AGH, zwane dalej “Wydarzeniem”. Wejście na teren Wydarzenia

możliwe będzie od godziny 18:30 w dniu wydarzenia.

4. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do studentów, ale także

doktorantów, pracowników i sympatyków Uczelni, zwanych dalej "Widzami".

5. Każdy Widz Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym

Regulaminem oraz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu

oraz regulaminów obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

§2. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

1. Aby zostać Widzem, należy pobrać darmowy bilet na stronie

https://app.evenea.pl/event/akademiamodyagh/ . Podczas rejestracji należy

wypełnić formularz z danymi i innymi zawartymi tam pytaniami dotyczącymi stanu

zdrowia Widza. Link do pobrania ww. biletów zostanie umieszczony przez

Organizatora na stronie wydarzenia i/lub na kanałach w mediach

społecznościowych Organizatora.

2. Podczas podawania danych niezbędnych do pobrania bezpłatnego biletu

umożliwiającego Widzowi wstęp na Wydarzenie, uczestnik wypełnia pytania o stan

zdrowia, tzw. “Wywiad Epidemiologiczny”. Widz oświadcza wtedy, że wszystkie

dane podane przez niego w niniejszym Wywiadzie Epidemiologicznym są

prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

https://app.evenea.pl/event/akademiamodyagh/


3. Widz Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

celu organizacji Wydarzenia, weryfikacji tożsamości Widza, a także na

udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i Służbom Porządkowym

w celu przeprowadzenia ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego. Powyższe

dane osobowe Widza Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora do 14 dni

od daty zakończenia imprezy.

4. Widz jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony

osobistej.

5. Aby zostać wpuszczonym na teren Wydarzenia, Widz nie może wykazywać

żadnych objawów wskazujących na możliwą infekcję dróg oddechowych - m. in.:

kaszel, uczucie duszności, trudności w oddychaniu oraz innych, wskazujących na

stan choroby, w szczególności objawów charakterystycznych dla zarażenia

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Organizator zastrzega

sobie prawo do niewpuszczenia Widza na teren Wydarzenia,w przypadku

wykazywania objawów, o których mowa wyżej.

6. Jeżeli przed rozpoczęciem Wydarzenia Widz zaobserwuje u siebie którykolwiek z

objawów chorobowych, o których mowa powyżej, jest zobowiązany zrezygnować z

zamiaru wzięcia udziału w Wydarzeniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości pomiaru temperatury Widzom

wchodzącym na teren Wydarzenia. Organizator może odmówić wstępu na teren

Wydarzenia Widzowi, która nie podda się kontroli lub wynik kontroli wskaże

wysoką wartość temperaturę, powyżej 37,4 st. C.

8. Widzowie zobowiązani są do stawienia się na terenie Wydarzenia, z

uwzględnieniem godziny rozpoczęcia Wydarzenia, a także do posiadania przy

sobie ważnego dokumentu tożsamości.

9. Widzowie zobowiązani są do stosowania przepisów obowiązujących na terenie

Wydarzenia, a także do poleceń Organizatora i osób przez niego wyznaczonych.

10.Widzowie podczas trwania całego Wydarzenia, na terenie całego obiektu

zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, chyba że przedstawią odpowiednie

zaświadczenie o przeciwwskazaniach do zasłaniania ust i nosa.

11.Widzowie są zobowiązani do częstego stosowania środków do dezynfekcji,

znajdujących się na terenie Wydarzenia.

12.Widzowie zobowiązani są do przestrzegania zasady dystansu społecznego,

wynoszącego minimum 1,5 metra.

13.Widzowie w czasie Wydarzenia zajmują miejsca siedzące, wskazane przez

Organizatora i/lub osoby przez niego wyznaczone, oraz są zobowiązani do jego

zajęcia podczas całego trwania Wydarzenia. Widz podczas Wydarzenia nie



powinien zmieniać miejsca siedzącego przez niego zajmowanego.

14.Widzowie zobowiązani są do przybycia na teren Wydarzenia odpowiednio

wcześniej. Widzowie spóźnieni będą w miarę możliwości wpuszczani na widownię

za decyzją Organizatora i proszeni będą o zajęcie wolnych miejsc, wskazanych

przez obsługę widowni.

15.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem

nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień i poleceń służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

16.Widz podczas Wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie

natężenia dźwięków o wysokim natężeniu oraz silnych efektów świetlnych

mogących spowodować uszkodzenie słuchu i wzroku.

17. Widz może być narażony na działanie świateł stroboskopowych, które mogą być

wykorzystywane podczas Wydarzenia (mogą one doprowadzić do ataku epilepsji).

18.Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia dla celów

dokumentacyjnych, promocji lub reklamy Wydarzenia w obecnej edycji oraz w

kolejnych edycjach Wydarzenia oraz do utrwalania wizerunku Organizatora,

Widzów oraz sponsorów i partnerów wydarzenia. Wizerunek osób przebywających

na miejscu odbywania się Wydarzenia, w tym także wizerunek Widzów może

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora i podmiotów z

nim współpracujących.

19. Widzowie ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za spowodowanie

jakichkolwiek szkód i strat w trakcie wydarzenia. Jeżeli ustalenie tożsamości

sprawcy szkód czy strat będzie niemożliwe, odpowiedzialność finansową oraz

prawną ponoszą wszystkie osoby, które znajdowały się w miejscu szkody, podczas

jej powstania.

20.Bilet pobrany przez Widza uprawnia do jednorazowego wstępu na teren

Wydarzenia. Pobrany bilet, po opuszczeniu miejsca, w którym odbywa się

Wydarzenie, nie uprawnia do ponownego wstępu na teren Wydarzenia na jego

podstawie.

21.Organizator jest zobowiązany do przestrzegania zasad sanitarnych, lecz nie

gwarantuje to uniknięcia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę

COVID-19 i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zakażenia u

Widza Wydarzenia tym wirusem, bądź jakąkolwiek inną chorobą.



§3. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania kwestii związanych

z organizacja Wydarzenia, a nieujętych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wiążącej interpretacji postanowień

niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Wydarzenia.

4. Uczestnik jest świadomy, że Organizator, pomimo wprowadzonych zasad

sanitarnych i starań związanych z ich przestrzeganiem, nie jest w stanie

zabezpieczyć wszystkich potencjalnych zagrożeń, tak by nie stanowiły one

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia Uczestników oraz uniknięcia ryzyka, jakie

wiąże się z możliwością i niebezpieczeństwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2

wywołującym chorobę COVID-19.

5. Widz akceptując powyższy regulamin 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, także w celu przekazania ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu

oraz Służbom Porządkowym w celu przeprowadzenia ewentualnego Postępowania

Epidemiologicznego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu,

utratę życia lub zdrowia przez któregokolwiek z Uczestników powstałe przez cały

czas trwania Wydarzenia, w związku z udziałem w nim.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z udziału

w Wydarzeniu osób w stanie nietrzeźwym i wynikające z tego powodu wypadki

oraz skutki wypadków (kontuzji) przed, po i w czasie trwania Wydarzenia.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie rzeczy Widzów

pozostawione w miejscach odbywania się Wydarzenia.

9. 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.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całego Wydarzenia bez podania

przyczyny, informując o tym Widzów poprzez pocztę elektroniczną, lecz nie

później niż na 2 godziny przed pierwotną datą rozpoczęcia Wydarzenia.


