Regulamin wydarzenia
pn. „Warsaw Comic Con”
Miejsce wydarzenia: PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka 62, Nadarzyn (kod 05-830)
Termin: 1-4 czerwca 2017 w godzinach 10:00 – 20:00
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących
w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory
umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię,;
— „teren wydarzenia” oznacza teren PTAK WARSAW EXPO w szczególności halę C oraz D.
— „uczestnik wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w wydarzeniu;
- „organizator” oznacza PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod 05 - 830)
przy ul. Al. Katowicka 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP 5342544579, REGON 366965350.
§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie osób i mienia.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu.
3. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i
korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzone jest wydarzenie.
4. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu i przebywających na terenie wydarzenia,
zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i
przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
5. Organizator wydarzenia jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności
zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. Wstęp na teren wydarzenia jest tylko dla osób, które nabyły bilet wstępu lub zarejestrowanych
uczestników, którzy wygrali bilet w konkursie lub otrzymali zaproszenie. W sprzedaży są dostępne
następujące bilety:

BILETY SPRZEDAŻ ONLINE

KARNENTY 4 dniowe

Comic Con
Good Game
Festiwal Youtuberów

GOLD
+
+
+

SILVE
R
+
+
+

PHOTO
S
–
–

miejsce siedzące podczas paneli z Gwiazdami Comic
+
–
–
Con
strefa autografów*
+
–
–
„szybkie wejscie”**
+
+
–
sesja zdjęciowa***
–
–
+
150,00
70,00 zł
zł
50,00 zł
* – Wejście do strefy autografów nie gwarantuje zdobycia autografu od żadnej z gwiazd.
** – Odzielne wejście, pozwalające uniknąć kolejek przy wejściu na teren targów.
***- Bilet upoważnia do zrobienia zdjęcia z 1 wybraną gwiazdą. Sesja prowadzona przez profesjonalne
studio, zdjęcia przesyłane od razu na podany przez uczestnika adres e-mail. Zaku biletu nie gwarantuje
zdjęcia z Gwiazdą.

KARNETY 1 dniowe
czwarte
k
+
+
+

Comic Con
Good Game
Festiwal Youtuberów
miejsce siedzące podczas paneli z Gwiazdami Comic
–
Con
strefa autografów*
„szybkie wejscie”**
sesja zdjęciowa***

+
+
+

sobota
+
+
+

niedziel
a
+
+
+

–

–

–

piątek

–
–
–

–
–
–
–
–
–
25,00 40,00
25,00 zł zł
zł
* – Wejście do strefy autografów nie gwarantuje zdobycia autografu od żadnej z gwiazd.

–
–
–
40,00 zł

** – Odzielne wejście, pozwalające uniknąć kolejek przy wejściu na teren targów.
***- Bilet upoważnia do zrobienia zdjęcia z 1 wybraną gwiazdą. Sesja prowadzona przez profesjonalne
studio, zdjęcia przesyłane od razu na podany przez uczestnika adres e-mail. Zaku biletu nie gwarantuje
zdjęcia z Gwiazdą.

BILETY SPRZEDAŻ W KASACH
KARNENTY 4 dniowe

Comic Con
Good Game
Festiwal Youtuberów

GOLD
+
+
+

SILVE
R
+
+
+

PHOTO
S
–
–

miejsce siedzące podczas paneli z Gwiazdami Comic
+
–
–
Con
strefa autografów*
+
–
–
„szybkie wejscie”**
+
+
–
sesja zdjęciowa***
–
–
+
180,00
85,00 zł
zł
50,00 zł
* – Wejście do strefy autografów nie gwarantuje zdobycia autografu od żadnej z gwiazd.
** – Odzielne wejście, pozwalające uniknąć kolejek przy wejściu na teren targów.
***- Bilet upoważnia do zrobienia zdjęcia z 1 wybraną gwiazdą. Sesja prowadzona przez profesjonalne
studio, zdjęcia przesyłane od razu na podany przez uczestnika adres e-mail. Zaku biletu nie gwarantuje
zdjęcia z Gwiazdą.

KARNETY 1 dniowe
czwarte
k
+
+
+

Comic Con
Good Game
Festiwal Youtuberów
miejsce siedzące podczas paneli z Gwiazdami Comic
–
Con
strefa autografów*
„szybkie wejscie”**
sesja zdjęciowa***

–
–
–

+
+
+

sobota
+
+
+

niedziel
a
+
+
+

–

–

–

–
–
–
50,00
zł

–
–
–

piątek

–
–
–
30,00
30,00 zł zł

50,00 zł

* – Wejście do strefy autografów nie gwarantuje zdobycia autografu od żadnej z gwiazd.
** – Odzielne wejście, pozwalające uniknąć kolejek przy wejściu na teren targów.
***- Bilet upoważnia do zrobienia zdjęcia z 1 wybraną gwiazdą. Sesja prowadzona przez profesjonalne
studio, zdjęcia przesyłane od razu na podany przez uczestnika adres e-mail. Zaku biletu nie gwarantuje
zdjęcia z Gwiazdą.

DODATKOWO:
STREFA AUTOGRAFÓW: 100 zł*
NIEDZIELA Z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ: 30 zł*

*- Wejście do strefy autografów nie gwarantuje zdobycia autografu od wszystkich gwiazd. Ilość biletów
ograniczona. Zaku biletu nie gwarantuje zdjęcia z Gwiazdą.
** - Zniżka dla dzieci w wieku 7-14 lat. Dzieci do 7 roku życia wchodzą za darmo.

W ramach targów zorganizowane są również dwie płatne strefy:
STREFA AUTOGRAFÓW:
- Do Strefy Autografów mogą wejść osoby posiadające bilet GOLD.
- Pozostałe osoby mogą dokupić bilet uprawniający do wejścia do Strefy Autografów przy wejściu do
Strefy.
- Ilośc biletów ograniczona.
- Koszt biletu to 100 zł.
-Wejście do Strefy Autografów nie gwarantuje zdobycia autografów od wszystkich Gwiazd.

STREFA FOTO
- Wejscie do Strefy Foto możliwe tylko i wyłączcnie po zakupieniu bietu przy wejściu do Strefy.
- Koszt biletu to 50 zł.
- Jeden bilet upoważnia do zrobienia jednego zdjęcia z wybraną Gwiazdą.
- Zakup biletu nie gwaratnuje zdbycia zdjęcia z Gwiazdą.
- Zdjęcia będą od razu wysyłane mailem lub drukowane na miejscu.

7. Organizator może ograniczyć liczbę uczestników wydarzenia bez podania przyczyny.
8. Wydarzenie ma charakter zamknięty.
9. Ochrona ma prawo do obszukania uczestników imprezy przed wejściem na teren wydarzenia.
§2
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e. napojów alkoholowych.
f. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
g. jakichkolwiek butelek.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren wydarzenia psów i innych zwierząt.
3. Zakazuje się prowadzenia na terenie wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym
gastronomicznej) lub innej zarobkowej.
4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń
znajdujących się na terenie wydarzenia.
5. Organizator wydarzenia lub jego przedstawiciel może odmówić wstępu na wydarzenie oraz
przebywania na niej osobom:
a. znajdującym

się

pod

widocznym

wpływem

alkoholu,

środków

odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu

uprawnień,

legitymowaniu,

przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
6. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia
zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym
kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
7. Wstęp osób nieletnich do 13 roku życia na teren wydarzenia jest możliwy tylko i wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§3
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na wydarzeniu oraz porządek
podczas trwania wydarzenia, poprzez m.in.:
a. służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi
oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
c. udostępnienie pomocy medycznej,
2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest
do utrwalenia wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych.
4. Organizator wyznacza strefy podziału wydarzenia.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
a. pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie , podręcznego

sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b. służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia
pierwszej pomocy medycznej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzenia lub odwołania
wydarzenia

z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła

wyższa, itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
do żadnej szczególnej rekompensaty.
7. Organizator nie gwarantuje przybycia wszystkich zaplanowanych gwiazd na wydarzenie, z
powodów niezależnych od Organizatora. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
do żadnej szczególnej rekompensaty.
8. Organizator zastrzega, że wejście do strefy VIP nie gwarantuje zdobycia autografu od Gwiazdy
oraz że ilość zdjęć z każdą gwiazdą jest ograniczona. Organizator nie będzie zobowiązany z tego
tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.
§4
1. Służby

porządkowe,

legitymujące

się

identyfikatorem

umieszczonym

w

widocznym

miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem wydarzenia i obiektu (terenu), a w przypadku
nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia wydarzenia,
d. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych

technik

obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z
dnia

22

sierpnia

1997

r.

o

ochronie

osób

i

mienia

(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
e.

ujęcia,

w

celu

niezwłocznego

przekazania

Policji,

osób

stwarzających

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2.

Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie wydarzenia
powinny:
a.
b.
c.
d.

natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
unikać paniki,
stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

4. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby
porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego

zagrożenia dla mienia i życia uczestników wydarzenia. Każde podjęte działanie przez służby
porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie
zgodne z prawem.
§5
1. Osoby obecne na terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych
organizatora i służb porządkowych.
2. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie
przekazane Policji.
3. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej
naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały
podjęte.
4. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
5. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia, jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z wydarzeniem.
§6
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz przy wejściach na teren
wydarzenia, a także na stronie internetowej www.warsawcomiccon.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie osób oraz mienia.
3. Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub programu wydarzenia.

