
REGULAMIN POKAZÓW FILMOWYCH ORGANIZOWANYCH w RAMACH PROJEKTU 
„PRAWIE KINO” NA TERENIE KAMPUSU 

UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO w KRAKOWIE 

 
1. Organizatorem projektu „Prawie Kino” jest Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
2. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych 

z organizacją projektu czuwa Grupa Projektowa wraz z Koordynatorem, w składzie: Ewa 
Marek - Koordynator, Dominika Gajerska, Karolina Gałczyńska, Weronika Leja, 
Agnieszka Rolińska, Dorota Woźniak, Ivo Kujawski, Mikołaj Leszkiewicz, Kacper Podkul. 

3. Pokazy filmowe będą odbywać się w salach wykładowych Kampusu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, zwanego dalej Kampusem. 

4. Uczestnikiem jest każda osoba przebywająca w sali, w której odbywa się pokaz. 

5. Uczestnicy pokazów zobowiązani są do utrzymania porządku w sali, w której będzie 
odbywał się pokaz. 

6. Zgodnie z Regulaminem korzystania z Kampusu, Uczestnicy pokazów zobowiązani są 
opuścić miejsce pokazu do godziny 23:00. 

7. Udział w pokazach jest bezpłatny. 
8. Uczestnik pokazu odpowiada za szkody i zniszczenia powstałe ze swojej winy. 

9. Uczestnik pokazu zobowiązany jest do: 
1) zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, dobrego wychowania 

i powagą należną szkole wyższej, 
2) pozostania do końca spotkania z gościem wydarzenia dla uszanowania 

poświęconego przez niego czasu. 
3) przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, 
4) stosowania się do zaleceń i ogłoszeń organizacyjno-porządkowych organizatorów, 

władz Uczelni lub pracowników ochrony. 

10. Na obszarze Kampusu zabronione jest: 
1) niszczenie budynków, budowli, urządzeń i sprzętów, 
2) zaśmiecanie terenu, 
3) niszczenie i wykopywanie roślin, 
4) wzniecanie otwartego ognia, pozostawianie palących się przedmiotów, 
5) spożywanie napojów alkoholowych, używanie narkotyków, środków odurzających 

oraz palenie papierosów, 
6) przebywanie osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem narkotyków lub 

środków odurzających, 
7) używanie materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 
8) powodowanie hałasu, 
9) wprowadzanie zwierząt. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyproszenia z pokazu osoby, która nie 
przestrzega powyższych zasad Regulaminu. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu i planu wydarzenia 
w dowolnym momencie. Informacja o jakiejkolwiek zmianie zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej: http://nzsuek.pl/prawie-kino/ oraz na stronie wydarzenia na 
portalu Facebook. 

13. Regulamin pokazu będzie dostępny do wglądu przy wejściu do sali oraz w zakładce 
“Regulamin” na stronie internetowej: http://nzsuek.pl/prawie-kino/. 

14. Każdy Uczestnik pokazu jest zobowiązany przestrzegać zasad Regulaminu. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosują się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 
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