
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, stanowiący załącznik do Regulaminu imprezy Wielkie
Grillowanie UAM 2022, normuje zasady sprzedaży biletów i wstępu na imprezę
Wielkie Grillowanie UAM.

2. Ilekroć mowa Organizatorach rozumie się przez to Organizatorów imprezy Wielkie
Grillowanie UAM 2022, wskazanych w Regulaminie imprezy Wielkie Grillowanie
UAM 2022.

§ 2

1. Prowadzona jest sprzedaż dwudniowych karnetów i jednodniowych biletów,
uprawniających do wstępu na teren imprezy.

2. Sprzedaż karnetów i biletów jest prowadzona przez Internet i kończy się 8 maja o
godz. 23:59. Sprzedaż biletów prowadzona jest także w kasie w dniu imprezy. Pula
biletów jest ograniczona.

3. Prowadzona jest sprzedaż karnetów i biletów ulgowych. Ulga przysługuje studentom i
doktorantom.

§ 3

1. Podstawą wejścia na teren imprezy jest okazanie ważnego karnetu lub biletu, w
postaci wydruku lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym, wraz z
dowodem tożsamości, a w przypadku karnetów i biletów sprzedanych z ulgą, także
dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

2. Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi są:
a. legitymacja studencka;
b. legitymacja studencka okazana w aplikacji mObywatel;
c. Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC;
d. legitymacja doktoranta.

3. Brak okazania dokumentu potwierdzającego ulgę skutkuje nieważnością karnetu lub
biletu i powoduje konieczność zakupienia nowego biletu w kasie.

§ 4

Małoletni poniżej lat 18 może uczestniczyć w imprezie wyłącznie w obecności opiekuna
prawnego. Opiekun nie jest zwolniony z obowiązku posiadania karnetu lub biletu.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wielkiego Grillowania, co nie
stanowi podstawy do zwrotu zakupionego biletu.

§ 6

1. Każdy uczestnik posiadający Karnet zakupiony drogą elektroniczną, przed pierwszym
wejściem na teren Wielkiego Grillowania, po jego okazaniu, otrzyma na trwałe opaskę
identyfikującą (zapinaną na nadgarstku). Z jednej opaski może korzystać wyłącznie
jeden Uczestnik, a w przypadku jej uszkodzenia traci ona ważność.



2. W przypadku Karnetów wymienionych na opaskę identyfikującą, niezależnie od
posiadania papierowej wersji zakupionego biletu, Uczestnik po opuszczeniu Terenu
Wielkiego Grillowania traci prawo do następnego wejścia, jeżeli nie przedstawi opaski
identyfikującej na nadgarstku, albo przedstawiona opaska identyfikująca jest zerwana.

3. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski identyfikującej na terenie imprezy,
Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściwych służb
o zaistniałej okoliczności, które znajdują się w punkcie informacyjnym. W takim
wypadku uszkodzona opaska identyfikująca zostanie wymieniona na nową i zapięta
ponownie na nadgarstku Uczestnika.

§ 7

1. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Wielkiego Grillowania. Po
opuszczeniu terenu Wielkiego Grillowania uczestnik traci prawo do następnego
wejścia okazując ten sam bilet.

2. Wszyscy Uczestnicy Wielkiego Grillowania, w trakcie trwania imprezy, zobowiązani
są do posiadania i każdorazowego okazywania biletu, karnetu, legitymacji studenckiej
lub dowodu tożsamości na żądania Organizatora i służb porządkowych.

3. Jeżeli Organizator stwierdzi u Uczestnika na terenie imprezy brak wymaganej
legitymacji, dowodu tożsamości, biletu lub opaski identyfikującej, uprawnia to
Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu imprezy przez
Uczestnika.

§ 8

Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, bilet lub karnet uprawnieni są do
przebywania na terenie Wielkiego Grillowania, z wyjątkiem strefy VIP, strefy Backstage oraz
strefy zaplecza technicznego.

§ 9

1. Organizator przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy Kodeks wykroczeń: „Kto
nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub
sportowe albo kto takie bilety sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie z § 2 „Usiłowanie oraz podżeganie i
pomocnictwo są karalne”.

2. Zakupiony bilet nie może być bez zgody Organizatora przedmiotem jakichkolwiek
akcji reklamowych, promocyjnych lub wykorzystywany do innych celów
komercyjnych.

§ 10

1. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
2. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Wielkiego Grillowania bilet zachowuje

swoją ważność.


