REGULAMIN KATOWICKIEGO FESTIWALU
GIER „PLANSZÓWKI W SPODKU”
1. Katowicki Festiwal Gier „Planszówki w Spodku” odbywa się w dniach 1-2 lutego 2020 roku na terenie hali widowiskowosportowej „Spodek” przy al. Korfantego 35 w Katowicach.
2. Głównym Organizatorem Katowickiego Festiwalu Gier „Planszówki w Spodku” jest Ludiversum Łukasz Piechaczek z siedzibą
przy ulicy Kamiennej 7/1 w Katowicach
3. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Festiwalu zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem.
4. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni poniżej 13. roku życia
mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną
odpowiedzialność. Małoletni powyżej 13-go roku życia może wziąć udział w wydarzeniu po przedłożeniu u organizatorów, przed
wejściem na teren wydarzenia, zgody rodzica/opiekuna na udział w wydarzeniu.
6. Katowicki Festiwal Gier Planszowych „Planszówki w Spodku” ma charakter odpłatny. Wstęp możliwy jest wyłącznie po zakupie
biletu wstępu wydanego przez organizatora. Bilet w formie opaski wydawany będzie w kasie przy wejściu. Każdy uczestnik
wydarzenia musi posiadać ją przez cały czas przebywania na terenie imprezy. Zdjęcie opaski jest równoznaczne z utratą możliwości
ponownego wejścia na teren wydarzenia. Wejście na teren wydarzenia możliwe jest tylko w opasce założonej na rękę. Opaski
obowiązują przez cały czas trwania festiwalu.
7. Dostępne są bilety 1-dniowe oraz 2-dniowe. Dla osób dorosłych dostępne są bilety normalne, zaś dla dzieci do 18. roku życia oraz
emerytów (kobiety powyżej 60 r.ż, mężczyźni powyżej 65 r.ż) – bilety ulgowe (za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek).
Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo (pod opieką dorosłych).
8. Na terenie Festiwalu zarówno uczestników, jak i firmy dostarczające i prezentujące gry planszowe obowiązuje absolutny zakaz
samodzielnej dystrybucji jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych. W celu rozpowszechniania wszelkich
materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na
rozpowszechnianie, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za
ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały umieszczone.
9. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że całe wydarzenie, w tym wszystkie etapy festiwalu i odbywających
się w jego ramach konkursów i turniejów, mogą być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio/video, na co Uczestnik wyraża zgodę,
w szczególności Uczestnik w ramach utrwalania wydarzenia, zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego
wizerunku i wykorzystanie utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono w celach dokumentacyjnych i archiwalnych oraz
promocyjnych Wydarzenia – Katowickiego Festiwalu Gier Planszowych „Planszówki w Spodku”, Programu i jego
organizatorów/współorganizatorów.
10. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób.
11. W miejscu organizacji Festiwalu i w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania
napojów alkoholowych, jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Naruszenie ww.
zakazów, lub stwierdzenie, iż dana osoba znajdująca się na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie pozostaje pod wpływem w/w
środków będzie skutkowało wydaleniem z terenu Festiwalu przez Organizatorów oraz konfiskatą ww. substancji i powiadomieniem
odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.
12. Na terenie Festiwalu Gier Planszowych „Planszówki w Spodku” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem
miejsc do tego celu wyznaczonych.
13. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz spożywania posiłków przy stołach z grami.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
15. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie niezależnie od innych działań prawnych będą usuwane z terenu Festiwalu.
16. Za ewentualne wyrządzone szkody materialne uczestnicy odpowiadają przed Organizatorami Festiwalu.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie Wydarzenia, sprzątania po sobie i
podporządkowania się decyzjom Organizatorów odnośnie organizacji i utrzymania w czystości terenu, na którym odbywa się
Wydarzenie.
18. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy.
19. W razie wątpliwości co do zasad stosowania Regulaminu, Organizatorzy dokonują interpretacji i wyjaśnień poszczególnych
postanowień niniejszego Regulaminu.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.
21. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu.
22. Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników, Obsługę Festiwalu i samych Organizatorów.
23. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich
kopiami.
24. Regulamin Wydarzenia dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie
oraz na stronie internetowej www.planszowkiwspodku.pl
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z przeprowadzeniem niniejszego Festiwalu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny.

