REGULAMIN IMPREZY
WOJNA ŚWIATÓW 2017

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Każdy uczestnik Konwentu Wojna Światów 2017 (zwanego dalej Imprezą)
akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać
warunków niniejszego regulaminu.
2. Organizatorem imprezy pod nazwą: ”Wojna Światów 2017”, zwanej dalej Imprezą,
jest Poznański Klub Gier Bitewnych SZTAB, KRS 0000363960
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych
na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia
porządkowe regulujące:
a) wstęp osoby na Imprezę;
b) prawa i obowiązki Uczestnika Imprezy;
c) zakazy, które Uczestnik Imprezy winien respektować;
d) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy, za zachowanie
sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z
naruszeniem postanowień Regulaminu
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy (Uczestnik Imprezy)
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,
na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na
nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
6. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) Służby porządkowe, służby informacyjne – oznaczają powołane przez
Organizatora osoby do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,
w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren imprezy.
b) Teren imprezy – oznacza wyznaczone sale w szkole Podstawowej nr 82 im.
Księcia Przemysła I na ulicy Krakowskiej 10 w Poznaniu.
c) uczestnik imprezy – oznacza osobę , która znajduje się na terenie imprezy
§ 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
1. Organizator zobowiązany jest, odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w
myśl ust. 1, należy do Organizatora
3. Płatności za turnieje określone są w regulaminach poszczególnych turniejów.
4. Zwrot przedpłaty
• Do dnia 6.08.2017 – zwrot 100% przedpłaty
• do dnia 27.08.2017 – zwrot 50% przedpłaty

•

od dnia 28.08.2017 nie ma możliwości zwrotu przedpłaty

§ 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz
porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:
a) Pilnowanie przestrzegania regulaminu przez uczetników
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, w tym kierownika
do spraw bezpieczeństwa.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu.
4. Organizator jest obowiązany usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.
5. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
6. W przypadku nie posiadania stosownych uprawnień, bądź wykrycia alkoholu w
rzeczach uczestnika może on zostać usunięty z imprezy
7. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:
a) zaplecze techniczno- socjalne
b) sale turniejowa
c) miejsca pokazów
d) miejsca handlowe
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając
prawa, w tym stosując się do postanowień Regulaminu,
b) stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora Imprezy,
2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników,
jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których
mienie znajduje się na Terenie Imprezy za zgodą Organizatora.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy
Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy
może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z
wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie,
przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku,
utrwalonego na Terenie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i oznaczenia identyfikujące Imprezę (logotyp, materiały
informacyjne, materiały promocyjne) są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
a) ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a
niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
b) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody
majątkowe oraz niemajątkowe, w tym za naruszenie dobrego wizerunku
Organizatora
c) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego
do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez
Siłę Wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora,
które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane
za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, kataklizmy, klęski
żywiołowe, działania wojenne, stany nadzwyczajne lub inne działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania lub zmian polityki, praw
i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na www.wojnaswiatow.pl w zakładce regulamin
b) u sędziów turniejów odbywających się na imprezie
c) u Organizatora podczas trwania Imprezy
6. Organizator może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa w czasie trwania
imprezy
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach
poszczególnych imprez plenerowych lub towarzyszących Imprezy, zastosowanie
mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie
przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. i obowiązuje do dnia
zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 września 2017 r.

