Zasady udziału w strefie dla osób z niepełnosprawnością
na Rzeszowskich Juwenaliach 2019.

1. Organizator zapewnia osobom z niepełnosprawnością, a w szczególności osobom o obniżonej
sprawności ruchowej, wyznaczony i odpowiednio zabezpieczony obszar na terenie imprezy
Rzeszowskich Juwenaliów 2019.
2. W wyznaczonej strefie może znajdować się wyłącznie osoba z niepełnosprawnością wraz
z opiekunem/asystentem.
3. Wstęp do wyznaczonej przez Organizatora strefy, o której mowa w pkt. 1, mają wyłącznie osoby
posiadające opaskę wydaną przez Organizatora.
4. Liczba osób mogących przebywać w strefie jest ograniczona, a o rezerwacji decyduje kolejność
zgłoszeń.
5. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 7.05.2019 roku.
6. Opaski uprawniające do wstępu do strefy wyznaczonej przez Organizatora, wydawane będą
od czwartku 9 maja 2019 w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej
(ul. Akademicka 1/23) po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja
studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport).
7. Organizator oświadcza, że wszelkie dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym objęte
są zasadą poufności, a w szczególności są przetwarzane zgodne z RODO („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)”).
8. Opiekun/asystent osoby z niepełnosprawnością bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne
szkody powstałe w wyniku działalności swojej lub osoby podopiecznej.
9. Osoba z niepełnosprawnością, która oświadczyła w zgłoszeniu, że będzie towarzyszył jej
opiekun/asystent, ma obowiązek znajdować się w strefie wyznaczonej przez Organizatora wraz
z opiekunem/asystentem przez cały okres przebywania w strefie.
10. Opiekun/asystent nie może samodzielnie opuszczać strefy wyznaczonej przez Organizatora.
Opuszczenie strefy przez opiekuna równoznaczne jest z koniecznością opuszczenia strefy przez
osobę z niepełnosprawnością.
11. Pracownicy służby porządkowej odpowiedzialni są za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa
publicznego wśród uczestników zgrupowanych w miejscach wyznaczonych oraz zabezpieczenie
sceny przed osobami postronnymi.
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12. Ochrona ma prawo nie wpuścić do strefy wyznaczonej przez Organizatora osoby znajdującej się
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszych
Zasad oraz ogólnego regulaminu imprezy – niezastosowanie się do regulaminu imprezy skutkuje
opuszczeniem strefy wyznaczonej przez Organizatora.
14. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
15. Osoba z niepełnosprawnością zobowiązana jest do kupna biletu wstępu na imprezę, zgodnie
z § 4 ust. 1. „REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – RZESZOWSKIE JUWENALIA 2019”
z zastrzeżeniem ust. 2:
“2. Wstęp na Teren Imprezy Masowej jest nieodpłatny wyłącznie dla:
a. studentów po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej z aktualnym zdjęciem,
b. uczniów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej z aktualnym zdjęciem.”
16. Opiekun/asystent towarzyszący osobie z niepełnosprawnością ma bezpłatny wstęp na teren
imprezy.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wydania pozwolenia na przebywanie w strefie
dla niepełnosprawnych bez podania przyczyny.

Rzeszów, dnia 26.04.2019r.

Biuro Rzeszowskich Juwenaliów
ul. Akademicka 1/23
35-084 Rzeszów

