REGULAMIN UCZESTNICTWA
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warszawskich Targach Fantastyki – Back To School 2022 (dalej zwanych
„Wydarzeniem”).
Wydarzenie jest organizowane przez firmę TransIT Konrad Maryański z siedzibą w Warszawie, przy ul. Umińskiego
28/78, NIP: 1130551348 (zwaną dalej „Organizatorem”).
Wydarzenie odbywa się w dniach 10 – 11 września 2022 roku w godzinach: 10:00-20:00 – sobota, 10:00 – 18:00 –
niedziela, w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.
Gdy mowa w Regulaminie o terenie wydarzenia lub obiekcie, mowa jest o przestrzeni Domu Towarowego Bracia
Jabłkowscy.
Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych.
§2
Zasady uczestnictwa
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Uczestnikiem zostaje każdy, kto nabędzie wejściówkę przez stronę online lub w punkcie akredytacyjnym przy
wejściu na teren Wydarzenia (tj. uzyska zgodę Organizatora na udział w wydarzeniu).
Dzieci do lat 13 mogą brać udział w Wydarzeniu tylko wraz z pełnoletnim opiekunem.
Dzieci do lat 7 są zwolnione z opłaty za wstęp.
Przed wejściem na teren Wydarzenia należy się udać do punktu akredytacyjnego zlokalizowanego przy wejściu w
celu potwierdzenia swojego przybycia oraz odebrania opaski identyfikacyjnej lub kas w celu zakupienia
odpowiedniego biletu.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić (oraz posiadać przez cały czas trwania Wydarzenia) zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika,
imię i nazwisko opiekuna, numer kontaktowy opiekuna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w
Wydarzeniu. Jeśli podczas akredytacji Uczestnika wystąpią wątpliwości co do oryginalności dokumentu, Organizator
zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z opiekunem w celu potwierdzenia zgody. Powyższy przepis dotyczy
także dzieci, o których mówi § 2 pkt 2 w przypadku jeśli Opiekunem nie jest rodzic lub osoba prawnie wyznaczona.
Na terenie Wydarzenia mogą przebywać tylko osoby posiadające odpowiednią opaskę lub identyfikator. W
przypadku zgubienia opaski lub identyfikatora należy się niezwłocznie udać do stanowiska akredytacyjnego w celu
uzyskania duplikatu. Zagubienie/zdjęcie opaski wiąże się z koniecznością ponownego zakupienia wejściówki.
Bez porozumienia z Organizatorem zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia następujących przedmiotów:
broni palnej, pneumatycznej, białej, treningowej, amunicji, wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych,
substancji toksycznych, łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu Uczestników lub
zakłócających porządek na Wydarzeniu (ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów muzycznych i sprzętu
grającego/nagłaśniającego), a także alkoholu oraz innych środków odurzających i psychotropowych.
Na teren Wydarzenia, bez osobnej zgody przedstawiciela Organizatora, nie wolno wnosić artykułów spożywczych,
jedzenia, potraw oraz napojów zakupionych poza jego terenem.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz:
•
spożywania alkoholu;
•
palenia papierosów wewnątrz obiektu, w tym e-papierosów;
•
posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz agitacji politycznej. Nie dostosowanie się do wyżej wymienionego zakazu
może skutkować usunięciem z terenu Wydarzenia.
Uczestnik zobowiązuje się do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem i poszanowaniem ich praw.
Uczestnik zobowiązuje się do zachowania czystości w obiekcie oraz na terenie do niego przylegającym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników
Wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestników, za wszelkie szkody
odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

16. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się decyzjom przedstawicieli Organizatora i Ochrony obiektu.
§3
Reklama, prawa autorskie i ochrona wizerunku
1.

2.
3.

Wszystkie materiały reklamowe, które nie zostały wcześniej uzgodnione z Organizatorem, zostaną usunięte z terenu
Wydarzenia, a rozprowadzające osoby zostaną obciążone karą w wysokości 1000zł oraz kosztem naprawienia
ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
Na terenie Wydarzenia zabronione jest: sprzedaż, powielanie i rozpowszechnianie materiałów i multimediów
chronionych prawami autorskimi.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia będą wykonywane fotografie oraz będzie rejestrowany
materiał wideo. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje w celach promocyjnych fotografii i wideo, na których pojawi
się jego wizerunek w formie elektronicznej i poligraficznej.
§4
Usunięcie z terenu wydarzenia

1.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Wydarzenia bez zwrotu jakichkolwiek kosztów osób:
•
nieposiadających opaski identyfikacyjnej lub identyfikatora;
•
niepełnoletnich nieposiadających zgody opiekuna prawnego;
•
próbujących wnieść na teren Wydarzenia przedmioty wymienione w § 2 pkt. 7 i 8;
•
znajdujących się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub psychotropowych;
•
zachowujących się niewłaściwie, w szczególności naruszających nietykalność cielesną lub
nieszanujących godności osobistej innych Uczestników;
•
wulgarnych, agresywnych, łamiących przepisy prawa polskiego;
•
niestosujących się do innych postanowień Regulaminu lub decyzji Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia właściwym służbom wszelkich naruszeń prawa polskiego.
§6
Postanowienia końcowe
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O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Każdy Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego
łamania.
Przez wzięcie udziału w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego
postanowień.
Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.targifantastyki.pl oraz w punkcie
akredytacyjnym podczas Wydarzenia.

