Regulamin Balu Politechniki Opolskiej :
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Bal Politechniki Opolskiej, zwany
dalej „Balem”.
1. Organizatorami Balu jest Politechnika Opolska oraz firma Marciniak Usługi
Gastronomiczne s.c.
2. Bal odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
przy ul. Wrocławskiej 158.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Balu Politechniki
Opolskiej, będą przebywać na terenie miejsca balu, czyli Centrum Wystawienniczo –
Kongresowego w Opolu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania
imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Balu poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Balu i korzystania przez nie z terenu, na którym
odbywa się Bal, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowania
praw i obowiązków uczestników balu.
5. W Balu mogą wziąć udział pracownicy, studenci, absolwenci oraz sympatycy uczelni,
osoby, które w dniu jego organizacji osiągnęły pełnoletniość, zarejestrowały się i uiściły
opłatę za uczestnictwo, zwani dalej „Uczestnikami”.
6. Zapisy na bal odbywają się tylko drogą elektroniczną poprzez
stronę: www.po.opole.pl/bal
7. Elektroniczna rejestracja uczestnika jest możliwa wyłącznie po akceptacji niniejszego
Regulaminu.
8. Jedna osoba może zarejestrować maksymalnie 2 osoby/zarezerwować wyłącznie dwa
miejsca.
9. Lista uczestników Balu jest ograniczona. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc nie
później niż do 23.11.2018 r
10. Opłatę za uczestnictwo w Balu należy uiścić w ciągu siedmiu dni od dnia rejestracji.
11. Koszt balu dla jednej osoby to 130,00 zł brutto.
12. Uczestnik na podstawie prośby wysłanej mailem na adres bal@po.opole.pl, po wpłacie
otrzyma fakturę. Do wystawienia faktury za uczestnictwo potrzebne będą w przypadku
osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres. Dane te proszę przesłać w mailu.
13. Na podstawie otrzymanej faktury uczestnik będzie mógł ubiegać się o zwrot części
kosztów biletu na zasadach obowiązujących w Zakładowym Regulaminie Świadczeń
Socjalnych zał. nr 2 do regulaminu, tabela 3.
14. Dokumentem upoważniającym do wejścia na bal jest wydrukowana treść maila
potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia/bilet lub dokumentu (dokumentu
umożliwiającego potwierdzenie tożsamości) potwierdzającego uprawnienie do wejścia
na bal. Należy je okazać organizatorowi w CWK, bezpośrednio przed rozpoczęciem balu.

15. W przypadku braku wpłaty w regulaminowym terminie rejestracja zostaje anulowana,
o czym rejestrujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Możliwa jest ponowna
rejestracja i wpłata.
16. Rezygnacja z udziału w Balu może być złożona wyłącznie drogą elektroniczną.
Rezygnację należy wysłać na adres: bal@po.opole.pl
17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Balu do 23.11.2018 r. włącznie jest możliwy
zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o 10 % kosztów operacyjnych.
18. Zwrot będzie dokonany na konto, z którego została dokonana wpłata.
19. Za datę rezygnacji z Balu przyjmuje się datę wpływu informacji drogą elektroniczną z
adresu, który służył do rejestracji, pod adres bal@po.opole.pl.
20. Rezygnacja z Balu po 23.11.2018 roku nie podlega zwrotowi wpłaconej kwoty.
21. Uczestnicy Balu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomów dźwięku,
mogących spowodować uszkodzenie słuchu, wyrażają na to zgodę i z tego tytułu nie
przysługują im żadne roszczenia.
22. Organizator może odmówić wstępu na Bal :
a) osobom nie stosującym się do zapisów regulaminu,
b) osobom nie mającym upoważnienia do wejścia na Bal ( pkt.14),
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne,
środki odurzające lub substancje psychotropowe,
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
23. Uczestnicy Balu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na ternie miejsca odbywania
się Balu zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora. Odmowa zastosowania
się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
24. Uczestnicy Balu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie miejsca
odbywania się Balu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych ba Balu a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu.
25. Organizator Balu jest uprawniony do :
a) sprawdzania uprawnień do uczestniczenia w Balu,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości wnoszonych rzeczy, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają niedozwolone przedmioty lub substancje.,
d) stwierdzenia uprawnień do przebywania na Balu, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia Balu,

e) w przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt 25,
podpunkty a) do d) organizator ma prawo nie dopuścić osoby do
uczestniczenia w Balu lub wezwać go do opuszczenia miejsca Balu,
f) może obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na
terenie Balu.
26. Osobom, którym odmówiono wstępu na Bal lub usuniętym z Balu nie przysługuje prawo
zwrotu kosztów.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Balu dla celów
dokumentacji oraz promocji Balu również w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na Balu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony do
celów dokumentacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych.
28. Dokonując wpłaty Uczestnik Balu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku w celu promowania „Balu Politechniki Opolskiej”.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez
Uczestnika.
30. Uczestnik Balu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.

Dane współorganizatora:
Marciniak Usługi Gastronomiczne s.c.
B.Marciniak-Wieczorek P.Wieczorek
45-446 Opole
ul. Gosławicka 2
NIP 7542817221
REGON 160025160

Konto do wpłat za udział w balu:
IDEA BANK
Krakowska 30, 45-075 Opole

Nr konta : 27 1950 0001 2006 1613 0556 0002
Z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem: “Bal PO”

