REGULAMIN
AKADEMICKI KLUB POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ „KWADRATOWA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej
„KWADRATOWA” (dalej jako AK KWADRATOWA).
AK KWADRATOWA funkcjonuje w ramach Działu Spraw Studenckich, który jest jednostką
organizacyjną Politechniki Gdańskiej i znajduje się w budynku Bratniak przy ul. Siedlickiej 4 w Gdańsku.
Obiekt przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalnych, niepodlegających zapisom ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.
Oferta AK KWADRATOWA kierowana jest w pierwszej kolejności do studentów, absolwentów lub
pracowników Politechniki Gdańskiej oraz studentów innych uczelni wyższych.
Organizatorem wydarzeń w AK KWADRATOWA jest Politechnika Gdańska lub wskazany przez nią
podmiot.
Prawo wstępu do AK KWADRATOWA mają osoby pełnoletnie. Na wskazane przez Organizatora
wydarzenia mogą mieć wstęp osoby niepełnoletnie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
Na imprezy organizowane przez AK KWADRATOWA wstępu nie mają:
a) osoby będące w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających, dopalaczy, innych substancji odurzających, substancji psychotropowych,
b) osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z zastrzeżeniem punktu 4 zdanie drugie,
c) osoby, które na imprezę przyjdą w stroju sportowym, chyba, że charakter imprezy dopuszcza taką
możliwość (np. kicz party)
d) osoby, które nie stosują się do poleceń służb organizacyjnych AK KWADRATOWA (np. odmawiając
odniesienia odzieży wierzchniej do szatni).
W przypadku niewłaściwego lub agresywnego zachowania, Organizator może odmówić prawa wstępu.
Przy wejściach na teren AK KWADRATOWA 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.)
AK KWADRATOWA 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.
Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, z wyłączeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie AK KWADRATOWA;
b) jakichkolwiek profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, wskaźników laserowych;
c) jakichkolwiek przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w
jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy;
d) jakichkolwiek ciężkich, metalowych, ostrych, szklanych, twardych lub innych przedmiotów mogących
stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestnika wnoszącego lub pozostałych Uczestników, a także
odzieży, obuwia, toreb lub plecaków, które zawierają twarde lub ciężkie elementy, mogące
spowodować uszczerbek na zdrowiu innego Uczestnika przy nagłym lub niespodziewanym zetknięciu
z jego ciałem;
e) flag, transparentów lub tablic, które nie są w bezpośredni sposób związane z Imprezą lub
przekraczają swym rozmiarem wielkość 4m2 lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub
utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie pozostałym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie
uszczerbkiem na zdrowiu; nawet dopuszczone przez Organizatora flagi, transparenty należy zwinąć,
a tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub osób przez niego uprawnionych;
f) napojów lub żywności, które zostały nabyte poza Terenem Imprezy;
g) zwierząt.
Służby Porządkowe organizatora uprawnione są do sprawdzenia, czy dana osoba nie wnosi rzeczy
zabronionych.
W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w punkcie 13 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.

17. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
c) sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
organizatora,
d) wchodzenia na salę klubu w odzieży wierzchniej (szatnia jest obowiązkowa),
e) palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego miejscami,
f) wychodzenia z klubu z napojami w opakowaniach szklanych,
g) fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Organizatora,
h) wchodzenia na teren imprezy z własnym wyżywieniem oraz napojami,
i) naklejania nalepek, malowania po ścianach oraz niszczenia mienia, znajdującego się na terenie
klubu.
18. Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje (poza nielicznymi wyjątkami), że bilet traci ważność, ponowne
wejście do klubu wymaga zakupu nowego biletu wstępu.
19. Za rzeczy pozostawione na terenie AK Kwadratowa, Klub nie odpowiada.
20. Zasady korzystania z szatni AK KWADRATOWA określa Regulamin Akademickiego Klubu Politechniki
Gdańskiej „KWADRATOWA”. Regulamin szatni znajduje się na stronie internetowej www.kwadratowa.pl
oraz przy wejściu do klubu.
21. 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.
22. Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu i
uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
23. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję, w takiej
sytuacji, podejmuje Organizator imprezy lub inna osoba upoważniona przez Klub.
24. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku,
zarejestrowanego podczas imprezy przez AK 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.
25. Zastrzeżenia do działalności AK KWADRATOWA prosimy kierować na piśmie do kierownika Działu
Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej. W przypadkach uzasadnionych, sprawa zostanie przekazana
do Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej.
26. W przypadku, gdy w związku z sytuacją epidemiczną, konieczne będzie wprowadzenie nowych procedur
lub uregulowań wewnętrznych, w tym zawierających obostrzenia, nakazy lub zakazy, bądź aktualizacji
dotychczasowych, mających na celu zapobieganie zakażenia lub rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa, obowiązują one od dnia w nich wskazanego, a Uczestnik
Imprezy zobowiązuje się do ich bezwzględnego stosowania. Jeżeli postanowienia niniejszego
Regulaminu pozostają w sprzeczności z wprowadzonymi regulacjami, uregulowania wewnętrzne i
procedury obowiązujące w Politechnice Gdańskiej będą miały charakter nadrzędny nad
postanowieniami Regulaminu.
27. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren AK KWADRATOWA na własną odpowiedzialność oraz ryzyko.
Zarządzający AK KWADRATOWA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę
zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
28. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z
obowiązującymi ustawowo przepisami.
29. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
30. Zarządzający AK Kwadratowa powinien zostać niezwłocznie poinformowany o wszelkich wypadkach lub
szkodach materialnych.
31. Uczestnik Imprezy może być narażony na wpływ bodźców świetlnych lub na ciągłe przebywanie w
obszarze natężenia dźwięków, które może powodować uszkodzenie. Uczestnik Imprezy podejmuje
decyzję o uczestnictwie w Imprezie na własne ryzyko i nie będzie zgłaszać z tego tytułu żadnych
roszczeń względem Organizatora lub Politechniki Gdańskiej.
32. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.kwadratowa.pl oraz przy wejściu do
klubu.
33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25.10.2021r.

