REGULAMIN POŁOWINKOWEGO BALU CHARYTATYWNEGO WPIA UW 2019

I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Połowinkowego Balu Charytatywnego WPiA UW 2019, zwanego
dalej „Balem” jest Wydział Prawa i Administracji, reprezentowany przez Samorząd
Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Sekcję Informacji, Promocji i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Bal odbędzie się 2-3 marca 2019 r. w godzinach 20:00-5:00 w Auli Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.
3. Osoba przebywająca na terenie Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
podczas Balu, z wyjątkiem pracowników Ochrony (zwanych dalej „Ochroną”), firmy
cateringowej oraz Organizatorów, określana jest dalej mianem „Gościa”.

II. UCZESTNICTWO W BALU
1. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście możliwe jest po okazaniu imiennego
zaproszenia oraz w razie potrzeby po okazaniu Ochronie lub Organizatorom
dowodu tożsamości i weryfikacji z Listą Gości.
2. Lista Gości oraz zaproszenie stanowią jedyną podstawę do wpuszczenia Gościa
na teren imprezy.
3. Organizatorzy i/lub Ochrona mają prawo odmówić wejścia osobie, której
nazwisko nie będzie na liście Gości.
4. Od decyzji Organizatorów i/lub Ochrony nie ma odwołania.
5. Organizator oraz Ochrona mogą odmówić wstępu na Bal i/lub przebywania na
nim osobom:



znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
itp.;
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub pracowników ochrony;
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osobom poniżej 18 roku życia, które nie dostarczyły pisemnej zgody od
rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w Balu oraz oświadczenia,
że rodzice, bądź prawni opiekunowie, ponoszą pełną odpowiedzialność za
daną osobę podczas trwania Balu;
osobom spoza Listy Gości.

6. Na Bal zakazuje się wnoszenia produktów spożywczych, broni palnej, broni
białej, narkotyków i innych materiałów niebezpiecznych (petardy, kastety, pałki,
świece dymne, noże, pojemniki z gazem, maczety itp.). Osobom posiadającym przy
sobie wyżej wskazane przedmioty Organizator i/lub pracownicy Ochrony mają
prawo odmówić wstępu, bądź przebywania na Balu. Przedmioty wyżej wskazane
mogą ulec bezzwrotnemu zarekwirowaniu przez Organizatora i/lub pracowników
Ochrony.
7. Terenem Balu są wnętrza budynku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
wyznaczone przez Organizatorów. Przebywanie poza tym terenem jest
zabronione. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby opuszczające
ww. teren Balu.

III. SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Na Bal będzie prowadzona sprzedaż biletów w cenie 180 zł dla studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 200 zł dla
absolwentów lub pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz 220 zł dla pozostałych uczestników.
2. Sprzedaż biletów będzie odbywała się internetowo po wcześniejszej rejestracji
w formularzu udostępnionym na stronie wydarzenia. Organizator nie odpowiada
za przesłanie błędnych danych przez osobę rejestrującą.
3. Formularze zostaną zaakceptowane po sprawdzeniu poprawności danych z
uwzględnieniem statusu studenta WPiA UW (dla osób rejestrujących wymagany
status studenta min. 3 roku studiów jednolitych na kierunku Prawo lub 2 roku
studiów licencjackich na kierunku Administracja), absolwenta WPiA UW lub
pracownika WPiA UW.
4. Organizator zobowiązuje się do przesłania w ciągu 48h od zarejestrowania
formularza maila informującego o przebiegu weryfikacji, jeśli została zakończona
pozytywnie. W tym samym mailu wskazane zostaną dane, w oparciu o które należy
dokonać przelewu.
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5. Środki powinny zostać zaksięgowane na koncie Organizatora maksymalnie w
piątym dniu od rejestracji (licząc od początku dnia, w którym dokonano rejestracji).
Po przekroczeniu powyższego terminu rezerwacja zostanie w całości anulowana.
6. Przelewów można dokonywać z dwóch rachunków bankowych, z tym, że termin
zapłaty będzie zależał od momentu zaksięgowania ostatniej z wpłat. Organizator
nie odpowiada za błędne oznaczenie przelewu lub jego brak (w tytule należy
wpisać dane pozwalające na identyfikację tego, na poczet jakiej osoby/pary
dokonywana jest płatność).
7. Bilety zostaną przesłane na podane przez osobę rejestrującą adres mailowy
oraz adres zamieszkania po zaksięgowaniu płatności, uiszczających w całości
należność za bilet/bilety wybrane na etapie rejestracji. W przypadku, gdy przelew
zaksięgowany zostanie na koncie Organizatora na mniej niż 7 dni przed datą Balu,
bilety zostaną przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy
osoby podstawowej.
8. Zakupione miejsca nie podlegają zwrotowi. Dopuszcza się odsprzedawanie
miejsc innym osobom, po poinformowaniu Organizatorów oraz przekazaniu
danych osoby nabywającej miejsce do 3 dni przed datą rozpoczęcia Balu.
9. Lista Gości zostanie zamknięta na 3 dni przed datą rozpoczęcia Balu. Po tym
czasie jakiekolwiek zmiany nie będą możliwe.
10. Bilety na Bal będą przesyłane Gościom na adres korespondencyjny oraz adres
mailowy po zaksięgowaniu na rachunku Organizatora płatności. Bilety dla osób
towarzyszących zostaną przesłane osobie rejestrującej, której adres mailowy oraz
adres korespondencyjny zostały podane w formularzu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu na Bal bez
podania przyczyny.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Nad bezpieczeństwem Gości czuwa Ochrona.
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2. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój Gości, zaburza przebieg Balu, jest
agresywna, niszczy mienie, wychodzi poza wyznaczony teren Balu, bądź łamie
niniejszy Regulamin zostanie niezwłocznie wyproszona z Balu przez Organizatora
i/lub pracowników Ochrony.
3. Gościom i innym osobom wyproszonym z Balu nie przysługuje prawo do zwrotu
kosztów zaproszenia, ani dochodzenia innych roszczeń.
4. Gość odpowiada za pokrycie kosztów wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z
jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Balu.
5. W trakcie Balu zabrania się palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub
pozostawione przez Gości na terenie Balu.

V. WARUNKI KOŃCOWE
1. Udział w Balu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku
przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz
promocyjnych.
2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie
rejestracji i sprzedaży biletów i ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie - zgodnie
z RODO1 (klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu).
3. Każdy z gości zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz
jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia
oraz w Biurze Organizatora (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Budynek d.
Centrum Informatycznego UW (d. CIUW), pok. 4 lub Collegium Iuridicum I, pok.
003). Rejestracja gości jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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Załącznik do Regulaminu
Połowinkowego Balu Charytatywnego WPiA UW 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rejestracji i sprzedaży biletów na Połowinkowy Bal Charytatywny "Noc Marzeń"
2019 oraz organizacji wydarzenia;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich
zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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