Regulamin imprezy
X-KOM CLASH w dniach 11-12 czerwca 2016, Hala Sportowa Częstochowa
1. Organizatorem imprezy jest firma X-KOM, zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeostwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.).
3. Impreza odbywa się na terenie Hali sportowej Częstochowa, zwanym dalej terenem
imprezy.
4. Uczestnikami imprezy, są wszystkie osoby przebywające w czasie jej trwania, na terenie
imprezy, zwani dalej Uczestnikami.
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy
będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda
osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosowad
się do postanowieo niniejszego regulaminu.
6. Impreza jest darmowa i ma charakter otwarty.
7. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
a. scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, niedostępne dla publiczności
b. strefy wystawiennicze, dostępne dla widzów.
c. widownia, miejsca stojące i siedzące na płycie oraz miejsca siedzące na koronie hali
w wydzielonych sektorach, dostępne dla widzów.
8. Na strefach wystawienniczych mogą odbywad się turnieje, konkursy oraz inne aktywności
które są regulowane odrębnymi regulaminami, dostępnymi na danych strefach u ich
Administratorów.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy, broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, laserów, miotaczy gazu, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
10. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
11. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy pojemników szklanych, butelek
plastikowych oraz podobnych.
12. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
13. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora, na terenie imprezy jakiejkolwiek
działalności handlowej w tym gastronomicznej lub innej zarobkowej.
14. Osoba wchodząca na teren imprezy zobowiązana jest poddad się kontroli służb
porządkowych.
15. Organizator imprezy może odmówid wstępu na imprezę oraz przebywania na niej
osobom nie spełniających warunków niniejszego regulaminu oraz o których mowa w art.
20 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych, a także
stwarzającym zagrożenie bezpieczeostwa lub porządku imprezy.
16. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy
zobowiązane są stosowad się do poleceo służb porządkowych i informacyjnych, w tym
kierownika do spraw bezpieczeostwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceo może
wynikad wyłącznie z uwagi na ich sprzecznośd z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

17. Podczas trwania imprezy, obowiązuje ograniczenie wnoszenia bagażu do obiektu, osoba
wchodząca na teren Hali Sportowej Częstochowa może posiadad bagaż nie większy niż 55
x 25 x 45 cm
18. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi, uprawniony jest
do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeo
rejestrujących obraz i dźwięk.
19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na terenie
imprezy może zostad utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na
teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie jego wizerunku w
związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu
wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych nieograniczonych
terytorialnie.
20. Na terenie imprezy rozgrywane są turnieje w gry komputerowe na PC oraz konsolach.
21. Uczestnicy nie mogą używad wulgaryzmów względem innych Uczestników,
Administratorów lub innych osób.
22. Wszystkie rozgrywane turnieje mają charakter bezpłatny, może brad w nich udział każdy
gracz który spełnia warunki wiekowe dla danej gry zgodnie z PEGI. Informacje związane z
warunkami wiekowymi może udzielid Administrator danego turnieju.
23. W rozgrywkach nie mogą brad udziału osoby chorujące na epilepsję, bądź u których może
wystąpid zagrożenie atakiem związanym z migającym światłem.
24. W przypadku nie spełnienia warunków wiekowych określonych dla danej gry, Uczestnik
jest winien przedstawid Administratorowi turnieju pisemną zgodę rodziców.
25. Przystąpienie do rozgrywek przez Uczestników, wbrew zaleceniom lekarza lub
ostrzeżeniom Administratora/Organizatora odbywa się na własne ryzyko. W przypadku
wystąpienia ataku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne.
26. W przypadku wystąpienia objawów, mdłości, zawrotów głowy, zaburzenia widzenia,
konwulsji, lub innych niekontrolowanych objawów, natychmiast przerwij grę i
poinformuj obsługę lub Organizatora.
27. Wszystkie turnieje i rozgrywki, rozgrywane są według zasad określonych przez
Administratorów.
28. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
29. Regulamin obowiązuje w czasie trwania całej imprezy.
30. Każdy Uczestnik, wchodzący na teren imprezy akceptuje poniższy regulamin.
31. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://x-kom-clash.pl/ , w
siedzibie Organizatora oraz recepcji terenu imprezy.
32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczna decyzja należy do
Organizatora.
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