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Oferta klubu kierowana jest w pierwszej kolejności do studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Gdańskiej
oraz studentów innych uczelni wyższych.
Prawo wstępu do klubu mają osoby pełnoletnie, a na wskazane przez Organizatora wydarzenia, również osoby niepełnoletnie
pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają:
osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z zastrzeżeniem punktu 2,
osoby, które na imprezę przyjdą w stroju sportowym, chyba, że charakter imprezy dopuszcza taką możliwość
np. kicz party
osoby, które nie będą się stosować do poleceń Służb Organizacyjnych np. odmawiając odniesienia odzieży wierzchniej
do szatni.
W przypadku niewłaściwego, a zwłaszcza agresywnego zachowania Organizator może odmówić prawa wstępu.
Przy wejściach na teren imprezy uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie
uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Podstawą uczestnictwa w imprezach odbywających się w Klubie jest
okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja studencka, dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja
szkolna etc.)
Klub zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osoby na teren klubu bez podania przyczyny.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwa Służba Porządkowa Organizatora.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Służb Porządkowych Organizatora
imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
Zabrania się wnoszenia alkoholu i środków odurzających.
Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu uczestników zabawy.
Służby Porządkowe Organizatora uprawnione są do sprawdzenia, czy dana osoba nie wnosi niebezpiecznych przedmiotów,
alkoholu itp.
W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w punktach 8 i 9 przy wnoszeniu ich na teren klubu będą one
odbierane przez Służby Porządkowe i przekazywane uprawnionym organom.
Uczestnicy imprez są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
Ponadto zakazuje się:
wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy,
rzucania wszelkimi przedmiotami,
sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
wchodzenia na salę klubu w odzieży wierzchniej (szatnia jest obowiązkowa),
palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego miejscami,
wychodzenia z klubu z napojami w opakowaniach szklanych,
fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Organizatora,
wchodzenia na teren imprezy z własnym pożywieniem oraz napojami,
naklejania nalepek, malowania po ścianach oraz niszczenia mienia, znajdującego się na terenie klubu.
Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje(poza nielicznymi wyjątkami), że bilet wstępu traci ważność, ponowne wejście do
klubu wymaga zakupu nowego biletu wstępu.
Za rzeczy pozostawione na terenie AK PG Kwadratowa, Klub nie odpowiada.
Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiada Ajent Szatni zgodnie z regulaminem Szatni.
Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń Służb Porządkowych
i Informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy, bez zwrotu pieniędzy za zakupiony wcześniej bilet, a w przypadku
rażących wykroczeń przekazane właściwym organom.
Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję, w takiej sytuacji, podejmuje
Organizator imprezy lub inna osoba upoważniona przez Klub.
Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego
podczas imprezy przez AK PG Kwadratowa dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez
ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania
oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczących imprezy.
Zastrzeżenia do działalności klubu prosimy kierować na piśmie do kierownika Działu Spraw Studenckich Politechniki
Gdańskiej a w uzasadnionych przypadkach do Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej.

