REGULAMIN IMPREZY:

JUWENALIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 2019
MIEJSCE: TERENY ZIELONE POLITECHNIKI LUBELSKIEJ,
ul. Nadbystrzycka 38 oraz Miasteczko Akademickie Politechniki
Lubelskiej
TERMIN: 08.05 – 11.05.2019r.
§1
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy –
Juwenalia Politechniki Lubelskie 2019 (dalej: Impreza) będą przebywać w jej miejscu
oraz na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Lubelskiej (dalej: Teren).
Każda osoba przebywająca na tym Terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielem miejsca Imprezy, w tym Terenu Imprezy, jest Politechnika Lubelska.
3. Planowany termin przeprowadzenia Imprezy: 08 - 11 maja 2019 r.
Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina
rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są odrębnie.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Każda osoba przebywająca w miejscu Imprezy oraz w czasie trwania Imprezy
zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
oraz przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie
zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”.
6. Wstęp na miejsce imprezy, w tym jej Teren przysługuje wszystkim
osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
7. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację treści
Regulaminu.
8. Impreza ma charakter kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie
jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
§2
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
3. Zabrania się wnoszenia lub posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (ocena przedmiotu jako „niebezpieczny”
należy do Służb Porządkowych),
b) materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wyrobów pirotechnicznych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
4. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy napojów zarówno alkoholowych, jak
i bezalkoholowych.
5. Zakazuje się wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) i innych zwierząt na
Teren Imprezy.
6. Organizator Imprezy lub przedstawiciel służby porządkowej może odmówić wstępu na
Imprezę oraz przebywania na niej:

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub substancji,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe oraz
bezalkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych lub wezwań porządkowych Służb
Porządkowych oraz innych uprawnionych podmiotów.
8. Zakazuje się podczas Imprezy:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia
oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, niezgodnie z Regulaminem, które są niedopuszczone dla
uczestników Imprezy (np.: teren wyłączony z terenu imprezy, miejsca wygrodzone, zaplecze
sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
c) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub
Terenu wokół sceny,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub
naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
e) rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych,
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, załatwiania
potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania Terenu obiektu,
g) wyrażania lub rozpowszechniania haseł, sloganów, symboli lub materiałów o charakterze
rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność ludzką;
h) działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych lub
podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich
komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby
upoważnionej przez Organizatora;
i) blokowania przejść, dróg ewakuacyjnych,
j) sprzedaży, reklamowania i przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora,
k) używania w czasie trwania Imprezy profesjonalnego sprzętu audio – wideo w celu
nagrywania Imprezy,
k) noszenia ubrań z logami klubów sportowych, partii politycznych, organizacji prawnie
zabronionych, czy zawierających symbole narkotyków.
9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie
Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub inne uprawnione podmioty (telefony
alarmowe: 999 pogotowie, 998 straż pożarna, 997 policja),
b) stosować się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów nadawanych przez
sprzęt nagłaśniający,
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
d) unikać paniki,
e) nie utrudniać działań Służbom Ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom.

§3
1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych

pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i
telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
3. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego na terenie
Imprezy.
4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i
zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
7. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i
za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
8. Zakaz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
9. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia,
legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione
zgodnie z przepisami:
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt.7 Regulaminu,
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
10. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
11. Punkty pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajdują
się na terenie Imprezy i są wyraźnie oznakowane.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę
Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
13. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania
Imprezy, tj. 08.05. – 11.05 2019 roku.
14. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
15. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin
nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego
Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
16. Impreza nie ma charakteru imprezy masowej.
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora, - na stronie internetowej
Organizatora.

