
Regulamin dla Widzów  

Turnieju Lekkoatletycznego “AGH Athletics Championships 2022” 

14.05.2022 r., Kraków, stadion WKS Wawel 

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem wydarzenia “AGH Athletics Championships 2022” są Uczelniana 

Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie oraz Akademicki Związek Sportowy Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie (zwane dalej Organizatorem). 

2. Zawody lekkoatletyczne (zwane dalej Wydarzeniem) odbędą się 14 maja 2022 

roku, w godzinach 9:30 - 15:00, na stadionie WKS Wawel, przy ulicy Podchorążych 

3 w Krakowie. Wejście na teren Wydarzenia możliwe będzie w dniu wydarzenia od 

godziny 9:00.  

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

doktorantów oraz pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie (zwanych dalej Widzami).  

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

Regulaminem oraz zobowiązany jest do przestrzegania jego zapisów a także 

regulaminu obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie.  

§ 2.  

Prawa i obowiązki Widzów  
 

 

 
1. Widzowie zobowiązani są do stosowania przepisów obowiązujących na 

terenie                 Wydarzenia, a także do poleceń Organizatora i osób przez niego 

wyznaczonych.  

2. 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.  

 

§ 3.  

Postanowienia końcowe  

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

niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Wydarzenia.  



3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem 

nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień i poleceń służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.  

4. 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. 

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

Wydarzenia. 

6. 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. 

 


