Regulamin imprezy „Ekonomalia 2018”
Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
1. Organizatorem imprezy jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2. W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu imprezę przygotowuje i
nadzoruje Sztab Główny wybrany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego. Sztab Główny swoją siedzibę ma w budynku SWFiS, pełni tam
ciągły dyżur w trakcie trwania całych Ekonomaliów. Dodatkowo Sztab Główny
posiada odpowiednie identyfikatory widoczne dla uczestników imprezy oraz
specjalnie oznakowaną odzież.
3. Organizatorzy odpowiadają za prawidłowy przebieg imprezy zgodny z wymogami
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Wstęp na teren kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach
23-25.05.2018r. oznacza bezwzględną akceptację regulaminu uczestnictwa w
imprezie „Ekonomalia 2018” oraz konieczność jego przestrzegania.
5. Celem regulaminu jest ustalenie zasad bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie
wymaganego sposobu zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzane są Ekonomalia, a także urządzeń
znajdujących się na nim.
6. Ilekroć w regulaminie użyty jest zwrot „teren imprezy” oznacza on wydzielony teren
Kampusu B Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Kamiennej, pomiędzy
budynkiem BF, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Osoby przebywające na terenie budynku CKU podlegają przepisom
porządkowym dotyczącym tego obiektu.
7. Teren imprezy jest wyłączony dla pojazdów, za wyjątkiem tych które posiadają
odpowiednie zezwolenia nadane przez Organizatora imprezy.
8. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a także podporządkowywać się
poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i porządkowej
Organizatora.
9. Wstęp na teren imprezy jest odpłatny i będzie możliwy przez wejścia do tego
wyznaczone.
10. Wstęp na teren imprezy mają osoby pełnoletnie posiadające opaskę po wymianie
biletu wraz z ważną legitymacją studencką lub dowodem tożsamości, w zależności od
rodzaju biletu. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia opaski Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jej brak.
11. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi należy uiścić dopłatę.
12. Po wyjściu poza teren imprezy bilet nie traci ważności.

13. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w jej trakcie własnego
alkoholu, wszelkiego rodzaju napojów (w szczególności w szklanych opakowaniach),
środków odurzających i psychotropowych, niebezpiecznych przedmiotów w tym:
materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących oraz
jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających
na terenie imprezy.
14. Służby porządkowe Organizatora imprezy posiadające odpowiednie identyfikatory
mają prawo do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia
posiadania i chęci wniesienia na teren imprezy przedmiotów wymienionych w pkt.13.
W takim przypadku osoba zostanie wezwana przez służby porządkowe Organizatora
do opuszczenia imprezy masowej.
15. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nie spełniające wymogów określonych
w pkt.10, a także osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających,
zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty zabronione określone w pkt. 13
regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom wymienionym w ptk. 14 a-b
regulaminu, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe
oraz w innych uzasadnionych przypadkach. W takich sytuacjach osoby te zostaną
wezwane przez pracowników ochrony do opuszczenia imprezy masowej.
16. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz posiadania oraz spożywania napojów
alkoholowych.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych
powodów lub przyczyn niezależnych od niego a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem artystycznym i czasowym.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora które powodują, 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, państwowe lub samorządowe w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.
b) Organizator nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania wobec
posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na odwołaną imprezę.
18. Zabrania się wszelkiej profesjonalnej rejestracji audiowizualnej odbywających się
występów artystycznych (nie dotyczy osób posiadających odpowiednią akredytację
wydaną przez Organizatora).

19. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku osób przebywających na terenie
imprezy oraz późniejsze wykorzystanie materiałów do celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty
na terenie imprezy.
21. Odpady żywnościowe, opakowania, puszki, itp. należy wrzucać do przygotowanych
w tym celu pojemników.
22. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi
albo innym uczestnikom podczas imprezy. W przypadku zniszczenia mienia bądź też
nieprzestrzegania warunków regulaminu przez uczestnika, Organizator imprezy
przeprowadzi stosowne wyjaśnienie i przekaże pisemne sprawozdanie ze zdarzenia
władzom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
23. Uczestnik, który spożywa alkohol poza jej terenem imprezy w pełni ponosi
odpowiedzialność za swoje czyny i zachowanie w jej trakcie.
24. Zakazuje się:
a) wchodzenia i przechodzenia przez przeszkody nieprzeznaczone do powszechnego
użytku (w szczególności: mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty
kamerowe, maszty, wszelkiego rodzaju dachy, barierki, itp.),
b) rozniecania ognia oraz zapalania fajerwerków na terenie imprezy pod rygorem
usunięcia z imprezy,
c) wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla widzów
(pomieszczenia wewnętrzne, służbowe, garderoby i inne pomieszczenia dla
wykonawców i obsługi, itp.),
d) rzucania wszelkimi przedmiotami,
e) wprowadzania zwierząt na teren imprezy,
f) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej na terenie imprezy,
g) prowadzenia bez zgody Organizatora innej działalności społecznej i komercyjnej
(np. zbiórki, promocje, konkursy, etc.),
h) zastawiania dróg ewakuacyjnych,
i) pisania, malowania i oklejania budowli, urządzeń lub dróg,
j) zaspokajania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
k) zaśmiecania obiektu,
l) dokonywania nagrań dźwiękowych, filmowania, fotografowania występów
artystycznych bez zgody Organizatora,
m) wchodzenia z rowerami, na rolkach, deskorolkach lub innych tego typu pojazdach.

25. Uczestnicy imprezy mają obowiązek dostosowania się do zarządzeń Organizatorów,
Policji, Straży Pożarnej, spikera i służby porządkowej.
26. Koncerty w terminie 23-25.05.2018 r. kończą się każdego dnia o godzinie 22:00,
natomiast bramy zamykane są o godzinie 23:00 po opuszczeniu terenu imprezy przez
wszystkich uczestników. Po tej godzinie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieodpowiednie oraz sprzeczne z niniejszym regulaminem zachowanie uczestników.
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.
28. W przypadku wystąpienia szkód w mieniu użytym podczas imprezy stosuje się
przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu
i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań.
29. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników
sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z
Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
31. Prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu zastrzega sobie
Organizator imprezy.
32. Organizator imprezy informuje, że wszelkie przedmioty i pojazdy znajdujące się na
drogach ewakuacyjnych bądź utrudniające prowadzenie ewentualnej akcji ratunkowej
będą usuwane na koszt właściciela.
33. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie migającego światła lub
pewnych jego naturalnych kombinacji mogących wywołać u uczestników utraty
przytomności lub ataki epileptyczne.
34. Informacja o sposobie udostępniania regulaminu imprezy uczestnikom imprezy:
a) w/w regulamin wywieszony będzie przy wejściach na teren imprezy,
b) w/w regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronach:
www.ekonomalia.pl;www.samorzad.ue.wroc.pl.

