
REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO - PRAWIE KINO 2017 
  

1. Organizatorem Kina Samochodowego - Prawie Kino, zwanego dalej Imprezą, jest: 
a. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
b. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań        

związanych z organizacją Kina Samochodowego czuwają: Koordynator: Ewa        
Marek oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia        
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Dominika Gajerska,       
Karolina Gałczyńska, Weronika Leja, Agnieszka Rolińska, Ivo Kujawski,        
Mikołaj Leszkiewicz i Kacper Podkul. 

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą            
przebywać na terenie parkingu Fundacji UEK oraz parkingu Uniwersytetu         
Ekonomicznego w Krakowie na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.         
Każda osoba zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego         
Regulaminu. 

3. Osoba wchodząca na teren Imprezy oświadcza, że akceptuje postanowienia         
niniejszego Regulaminu. 

4. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny, jednak na wydarzenie obowiązują          
wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny na stronie 
https://www.facebook.com/events/440819526310656/  

5. Na teren wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody o wysokości poniżej lub           
równej 1,8 m. 

6. Na teren Imprezy zostaną wpuszczone pojazdy zbudowane, wyposażone        
i utrzymane, aby korzystanie z nich: 

a. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników         
Imprezy, nie naruszało porządku ruchu na terenie wydarzenia i nie narażało           
kogokolwiek na szkodę; 

b. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu       
przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych; 

c. nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu       
przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych; 

d. zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne          
posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji       
i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 

e. nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym       
wielkości określone w przepisach szczegółowych. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie: 
alkoholu, pojemników wykonanych z twardego materiału, broni i niebezpiecznych         
przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego       
rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków       
odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić        
zagrożenie dla osób przebywających na terenie Imprezy. 

8. Członkowie Służb Porządkowych mają prawo do przeszukania wchodzących osób         
w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych wymienionych w pkt.        
7. 

9. Za Służby Porządkowe uznaje się ochronę z firmy Agencja Ochrony Mienia PSI. 

https://www.facebook.com/events/440819526310656/


10. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie: 
a. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających        

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
b. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej         

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
c. posiadającej przedmioty wymienione w pkt. 7. 

11. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany: stosować się do poleceń Służb Porządkowych          
oraz Organizatorów, nie zakłócać porządku publicznego, przestrzegać postanowień        
niniejszego regulaminu, nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób. 

12. Uczestnik zachowujący się niezgodnie z regulaminem zostanie usunięty z terenu          
Imprezy. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, urazy i kradzieże oraz straty           
materialne powstałe na skutek działań uczestników Imprezy. 

14. Członkowie Służb Porządkowych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego,        
z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach dotyczących       
ochrony osób i mienia oraz w przepisach dotyczących warunków i sposobu użycia            
przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. 

15. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 
16. Podczas Imprezy zabrania się: 

a. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej      
i przeprowadzania zbiórek, 

b. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone         
do powszechnego użytku, 

c. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu        
Imprezy, a także niszczenia infrastruktury. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustawienia pojazdu. 
18. W trakcie trwania projekcji filmowej światła samochodowe i silnik powinny być           

wyłączone. 
19. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Impreza odbędzie się        

w sali 9 w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego      
w Krakowie. 

20. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.nzsuek.pl 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym         

Regulaminie.  Zmiany  będą  ogłaszane  poprzez  umieszczenie  informacji  na 
wydarzeniu  na  portalu  Facebook: 
https://www.facebook.com/events/440819526310656/  

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu         
Cywilnego. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2017 roku i przestaje obowiązywać po              
zakończeniu Imprezy. 
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