
REGULAMIN KLUBU KWADRAT
1. Teren klubu „KWADRAT” jest terenem Politechniki Krakowskiej zarządzanym przez Fundację Samorządu Studentów
Politechniki Krakowskiej. 

2. Za ochronę klubu odpowiedzialni są pracownicy klubu - w tym pracownicy Agencji zabezpieczających klub. 

3. Klub zastrzega sobie prawo selekcji osób wchodzących do klubu.

4. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu, okazania dowodu tożsamości
(legitymacji studenckiej, karty klubowej). 

5. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu, poddać się przeszukaniu bagaży
i odzieży w celu wykluczenia wnoszenia na teren chroniony zabronionych przedmiotów. 

6. Do kontroli tożsamości oraz przeszukania upoważnieni są jedynie pracownicy klubu. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu:  alkoholu, broni,  niebezpiecznych przedmiotów  i  narzędzi, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących,  środków odurzających i substancji psychotropowych,
flamastrów,  spray’ów  oraz  jakichkolwiek  przedmiotów  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  osób  przebywających  
na terenie lokalu. 

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych nie zakupionych w lokalu. 

9. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg odbywającej się na terenie klubu imprezy, stwarzające zagrożenie dla
zdrowia  lub  życia  ludzkiego  oraz  łamiące  ustalenia  powyższego  regulaminu  będą  usuwane  z  terenu  lokalu  
lub ujmowane w celu przekazania Policji. 

10. Osoby wchodzące na teren klubu „KWADRAT” zobowiązane są pozostawić swoją odzież wierzchnią w szatni.

11. Klub "KWADRAT" ostrzega, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy
mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

12. Podczas koncertu zabronione jest fotografowanie oraz nagrywanie audio i video.

13.  Na  teren  klubu  „KWADRAT”  nie  będą  wpuszczane  osoby:  nietrzeźwe,  będące  pod  wpływem  środków
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7, odmawiające poddania
się kontroli określonej w punktach 4 i 5 oraz osoby ubrane w strój sportowy (dres, czapeczki basebolowe). 

14. Osoby przebywające na terenie klubu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu, mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

15. Pracownicy klubu są upoważnieni do nie wpuszczania na teren klubu osób i wypraszania ich z terenu lokalu  
bez podania przyczyny. 

16. Klub jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wejście oznacza zgodę na filmowanie i fotografowanie. 

17. Wejście do klubu „KWADRAT” jest równocześnie zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

18. Na teren Klubu mogą wchodzić osoby do 16 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoby powyżej 16
roku  życia  chcąc  uczestniczyć  w  wydarzeniach  organizowanych  w klubie  muszą  mieć  przy  sobie  pisemną zgodę
rodzica/ opiekuna prawnego. Zgoda do pobrania na stronie Klubu www.klubkwadrat.pl 


