Regulamin Imprezy
“Polibuda Open Air 2022”

I.

Informacja ogólna
1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy.
2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i
utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
3. Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu
imprezy środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne
informacje stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz
użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
5. Wstęp na imprezę za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji
pracownika naukowego oraz biletu wstępu.
6. Wstęp na Imprezę mają osoby pełnoletnie za okazaniem ważnej legitymacji
studenckiej, zaproszenia lub biletu wstępu.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy.
1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:
a/ Scena
b/ Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
2. Strefy podziału Imprezy:
a/ Scena
b/ Zaplecze techniczno-socjalne
c/ Teren imprezy masowej
d/ Strefa gastronomiczna udostępniona podczas imprezy poza terenem imprezy
masowej
e/ Strefa animacji udostępniona podczas imprezy poza terenem imprezy masowej
3. Organizator zobowiązany jest do zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników
imprezy oraz porządku publicznego w miejscu imprezy i na terenach do niego
przyległych, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren
imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:
a/ broni
b/ alkoholu
c/ niebezpiecznych przedmiotów i narzędzie
d/ materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

e/ środków odurzających i substancji psychotropowych
f/ środków trujących i promieniotwórczych
g/ płynów łatwopalnych
h/ butelek z wodą przekraczających 500 ml pojemności i jakichkolwiek butelek z
napojami niefabrycznie zamkniętymi
dodatkowo wprowadza się zakaz:
i/ wprowadzania zwierząt na teren Imprezy
j/ niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
4. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
a/ pracownicy obsługi, służbowy porządkowych i organizatorzy muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady
postępowania na wypadek pożaru
b/ służby organizatora muszą być przeszkolone w zakresie:
- zasad prowadzenia ewakuacji,
-sposobu alarmowania straży pożarnej,
-zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
-udzielania pierwszej pomocy medycznej.
5. Organizator ponosi odpowiedzialnosć materialną za wynajęty teren imprezu i
znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia
wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania
imprezy również wywieszony jest przed bramami wejściowymi na Imprezę.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisu wynikające z
Ustawy z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. I.
2018 poz. 620 z dnia 06 ,marca 2018 r.) oraz Rozp. MSW i A z dn. 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 209 poz.. 719).

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

§1
1. Niniejszy Regulamin, stanowiący załącznik do Regulaminu imprezy Polibuda Open
Air 2022, normuje zasady sprzedaży biletów i wstępu na imprezę Polibuda Open Air
2022.
2. Ilekroć mowa o Organizatorach rozumie się przez to Fundacje na Rzecz Integracji
Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet.
§2
1. Prowadzona jest sprzedaż biletów uprawniających do wstępu na teren imprezy.
2. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez Internet i kończy się 4 czerwca o godz.
23:00. Sprzedaż biletów prowadzona jest także w kasie w dniu imprezy. Pula biletów
jest ograniczona.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia sprzedaży biletów.
4. Prowadzona jest sprzedaż biletów studenckich i normalnych. Ulga przysługuje
studentom i doktorantom.
§3
1. Podstawą wejścia na teren imprezy jest okazanie ważnego biletu, w postaci wydruku
lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym, wraz z dowodem tożsamości, a
w przypadku 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
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Polibuda Open Air 2022, co nie
stanowi podstawy do zwrotu zakupionego biletu.

§5
1. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Polibuda Open Air 2022. Po
opuszczeniu terenu Polibuda Open Air 2022 uczestnik traci prawo do następnego
wejścia okazując ten sam bilet.
2. Wszyscy Uczestnicy
Polibuda Open Air 2022, 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.
§6
Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, bilet lub karnet uprawnieni są do
przebywania na terenie Polibuda Open Air 2022, z wyjątkiem strefy VIP, strefy Backstage
oraz strefy zaplecza technicznego.
§7
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.
§8
1. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
2. Impreza skierowana jest tylko dla osób pełnoletnich.
3. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Polibuda Open Air 2022 bilet zachowuje
swoją ważność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie sprzedaży biletów.

