Regulamin Programu Warsaw Comic Con
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem bloku programowego Warsaw Comic Con, zwanego dalej
"Programem" jest Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., z siedzibą w Nadarzynie, 05-830, Al.
Katowicka 62 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP:
5342544579, REGON: 366965350 (zwane dalej "Organizatorem"). Koordynatorem
do spraw Programu jest Adam Podlewski.
b) Punkty Programu to spotkania autorskie, prelekcje tematyczne oraz pokrewne
atrakcje dostępne dla uczestników w ramach zakupionego biletu na Warsaw Comic
Con.
c) Prelegent to osoba przygotowująca i przeprowadzająca punkt Programu.
d) Punkty Programu odbywają się w salach programowych, na scenach oraz
innych miejscach na terenie Warsaw Comic Con, wyznaczonych przez
przedstawicieli Organizatora.
e) Punkty Programu zostaną ogłoszone w programie targów oraz w aplikacji
targowej. Organizator zastrzegają sobie do zmian w ogłoszonym programie, jeśli
zmiany te zostaną wymuszone przez czynniki niezależne lub działania osób trzecich.
f) Wysłanie zgłoszenia programowego równoznaczne jest z wyrażeniem
gotowości do przestrzegania wszystkich regulaminów, obowiązujących na terenie
należącym do Organizatora.
2. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PRELEGENTAMI:
a) Prelegenci zostają zaproszeni do współpracy przez Organizatora lub zgłaszają
swoje propozycje Programu przez wypełnienie formularza na stronie internetowej
Warsaw Comic Con.
b) Organizator zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego punktu
programu w dowolnym terminie przed dniem publikacji programu bez podania
przyczyny.
c) Kandydat na Prelegenta jest zobowiązany udzielić wszelkich informacji
dotyczących punktu programu przedstawicielom Organizatora, w tym na prośbę
przedstawicieli Organizatora do przesłania w ciągu 10 dni materiałów
audiowizualnych oraz dokumentacji rekwizytów, jeśli punkt Programu zostanie
zaakceptowany.

d) Prelegent jest uprawniony do otrzymania (na podstawie imiennej listy
Prelegentów) darmowej wejściówki jednodniowej, ważnej w dniu prowadzenia
punktu Programu. Decyzją Organizatora, może otrzymać inne rodzaje wejściówek na
Warsaw Comic Con
e) Organizator spośród zgłaszających może wybrać Prelegentów rezerwowych,
którzy są zobowiązani do przygotowania przyjętych na listę rezerwową prelekcji.
Zgłaszający ma prawo odmówić przyjęcia na listę rezerwową.
f) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.09.2018. Tabela programowa zostanie
opublikowana do dnia 01.10.2018 r.
3. REALIZACJA PROGRAMU PODCZAS WARSAW COMIC CON
a) W punktach Programowych mogą brać udział Uczestnicy Warsaw Comic Con,
za wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora.
b) Prowadzący ma obowiązek pojawienia się przed wyznaczoną salą do 10 minut
przed rozpoczęciem punktu programu.
c) Treść prezentacji, materiałów multimedialnych oraz innych elementów
przekazu podczas punktów Programu nie może naruszać prawa polskiego ani
powszechnie przyjętych zasad kultury w komunikacji.
d) W przypadku, w którym treść prezentacji, materiałów multimedialnych lub
innych elementów przekazu podczas punktu Programu jest przeznaczona wyłącznie
dla odbiorców pełnoletnich, kandydat na Prelegenta jest zobowiązany zaznaczyć to w
treści zgłoszenia.
e) Program nie może przekroczyć wcześniej określonego czasu i prowadzący ma
obowiązek stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora.
f) Prelegent zobowiązuje się do zachowania trzeźwości podczas prowadzenia
programu.
g) Prelegent zobowiązuje się do oddania sali po przeprowadzonym punkcie
programu w stanie zastanym lub do poinformowania organizatora o ewentualnych
problemach.
h) Prowadzący zobowiązuje się do potwierdzenia osobiście gotowości
przeprowadzenia programu u przedstawicieli Organizatora najpóźniej na godzinę
przed planowanym terminem.

i) We wszystkich sytuacjach nie regulowanych przez niniejszy regulamin
Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Złamanie Regulaminu przez Prelegenta może być podstawą do
natychmiastowego przerwania punktu Programu, w w przypadkach ekstremalnych:
wyproszenia Prelegenta z terenu Warsaw Comic Con przez przedstawicieli
Organizatora.

