Regulamin Wydarzenia “Kortowiada 2021” organizowanego przez Radę Uczelnianą
Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie.
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu “Kortowiada 2021”
(zwana dalej: “Wydarzenie”)
2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 roku, w godzinach 19:00-23:40, na
terenie Restauracji Kortowskiej na przystani przy ul. Jana Heweliusza 28, 10-724
Olsztyn.
3. Organizatorami wydarzenia są: Rada Uczelniana Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Kanafojskiego
1/01, 10-772 Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą przy
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. (zwani dalej: “Organizatorzy”)
4. Regulamin obowiązuje na terenie wyznaczonym przez Organizatorów. "Teren
Wydarzenia" oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym
przeprowadzane jest Wydarzenie lub inne miejsce, na które Wydarzenie może
zostać przeniesiona z ważnych powodów.
5. Wstęp Uczestnika Wydarzenia na teren Wydarzenia odbywa się wyłącznie za
okazaniem ważnego biletu wstępu, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz
dostarczeniu podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu. Organizatorzy ma również prawo do skontrolowania biletu w dowolnym
momencie trwania wydarzenia.
6. Teren Wydarzenia podzielony jest na strefy. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest
do przestrzegania zasad w poszczególnych strefach.
7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
W kwestiach spornych decydują Organizatorzy.
8. Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie
Wydarzenia.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia: broni, alkoholu, dużych toreb i bagaży,
niebezpiecznych
przedmiotów
i
narzędzi,
materiałów
wybuchowych
i
pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków
trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów,
parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatorów
mogą powodować zagrożenie.
10. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan
zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na terenie Wydarzenia deskorolek,
longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów
podobnego rodzaju.
11. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyjątkiem psów
asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorom stosowne
zaświadczenie.
12. Osoby posiadające wymienione w pkt. 9 przedmioty mogą nie zostać wpuszczone na
teren wydarzenia lub wyproszone z terenu wydarzenia, po stwierdzeniu, że ww.
przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

13. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą nie zostać
wpuszczone na teren wydarzenia.
14. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami
prawa odmówiono wstępu na wydarzenie lub zostały zobowiązane do opuszczenia
jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
15. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu foto - wideo dozwolone jest tylko przez osoby
do tego akredytowane.
16. Organizatorzy mają prawo do odmowy wniesienia na teren Wydarzenia aparatu
fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio - wideo.
17. Organizatorzy mają prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia wraz z wizerunkiem
Uczestników Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do
eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestników.
§2
Uczestnictwo w Wydarzeniu i bilety
1. Do uczestnictwa w Wydarzeniu uprawnia bilet na Wydarzenie.
2. Bilet na Wydarzenie można wygrać w konkursie organizowanym przez Organizatora
Wydarzenia.
3. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie studenci Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji
statusu studenta poprzez okazanie ważnej legitymacji studenckiej.
4. Uczestnik przebywa na terenie wydarzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Bilet jest ważny jedynie z ważną legitymacją studencką, wydaną przez Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
6. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym.
Potwierdzenie wygranej nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi
dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu.
7. Po okazaniu bilet Uczestnik otrzymuje opaskę. Opaska musi zostać założona na
nadgarstek uczestnika przy obecności osoby ją wydającej.
8. W przypadku zgubienia opaski, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić
o tym Organizatora lub zgłosić się do punkt, w którym dokonywana była wymiana
biletu na opaskę.
9. Uczestnik nie ma prawa wymiany biletu na pieniądze.
10. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia z terenu Wydarzenia osób
przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób
pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do
reklamacji i roszczeń względem Organizatorów.
11. Organizatorzy nie wyrażają zgody na odsprzedaż biletów.
§3
Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego
1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a
kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie
udziału w Wydarzeniu.
2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
Wydarzeniu miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem

COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą,
która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą
zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu.
3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
Wydarzeniu miałby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie
udziału w wydarzeniu
4. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem
SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator będący administratorem
danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
5. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, do stosowania zaleceń
przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.
6. Organizatorzy mają prawo do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników
niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do
reklamacji i roszczeń względem Organizatorów.
7. Na Terenie Wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm
sanitarnych i wprowadzonych rozporządzeń rady ministrów w związku z pandemią
COVID-19.
8. Uczestnikom przed wejściem na teren Wydarzenia będzie badana temperatura ciała.
W przypadku podwyższonej temperatury ciała Organizator ma prawo odmówić
Uczestnikowi wpuszczenia na teren Wydarzenia
9. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Wydarzenia
10. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały okres przebywania
na terenie Wydarzenia
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w
sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatorów Wydarzenia.

Olsztyn, dnia 5.06.2021 roku

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a __________________________________________________,
legitymujący/a się numerem indeksu _________________________, oświadczam,
że:
1. w dniu Wydarzenia nie jestem poddany/a kwarantannie lub/i nadzorowi
sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa;
2. w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Wydarzeniu nie miałem/am
bezpośredniego kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,
osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która
miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą
zarażoną;
3. w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu nie miałem/am
objawów chorobowych COVID-19.

_______________________________________
/data, czytelny podpis/

