Regulamin strefy:
Regulamin strefy komiksowej oraz autografów:
1. Do autografów obowiązuje kolejka.
2. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden autograf/ dedykację od danego autora w
jednym komiksie jego autorstwa, w czasie trwania danej sesji autografów, chyba że w
przypadku braku kolejki autor zdecyduje inaczej. W związku z powyższym uprasza się o
podchodzenie do autora z tylko jednym komiksem do podpisu.
3. Autor nie ma obowiązku rozdawać autografów dłużej, niż wynika to z harmonogramu.
Jednocześnie autor może opuścić strefę przed czasem.
4. Należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Strefy Autografów oraz do ich decyzji
dotyczących ostatniej osoby, która otrzyma autograf.
5. Autografy/ imienne dedykacje od części autorów mogą być płatne.
6. Kwestie sporne rozstrzyga obsługa strefy wraz z autorami lub/i ich opiekunami.
7. Zabrania się organizowania stref autografów w innych miejscach, poza wyznaczonymi przez
organizatorów i nie ujętymi w programie Comiconu.
8. Uprasza się o nie robienie zdjęć bez zgody gościa.
9. W przypadku dużego zainteresowania otrzymaniem autografu od autora/-ów dziecięcych,
pierwszeństwo mogą uzyskać rodzice z dziećmi do lat 10-ciu (decyzja obsługi strefy).
10. Wszystkie osoby biorące udział jako uczestnicy oraz wystawcy V edycji Warsaw ComicCon,
automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów
oraz współpracujących z nimi partnerów, w celu promocji, reklamy oraz prezentacji
wydarzenia.
11. Osobom nieprzestrzegającym regulaminu strefy autografów, jak i łamiącym ogólnie przyjęte
normy społeczne, zostanie odebrana możliwość przebywania w strefie komiksu Comiconu.
Losowanie:
1. Do autorów: Romana Surżenko oraz do Grzegorza Rosińskiego obowiązuje losowanie do
dedykacji imiennych.
2. Do losowania upoważnia zakup komiksu lub komiksów na Multistoisku komiksowym
prowadzonym przez Planetę Komiksów za minimum 40 zł.
3. Przy zakupie, kupujący otrzymuje jeden kupon, upoważniający do wzięcia udziału w
losowaniu dedykacji do jednego z wyżej wymienionych autorów.
4. Godziny losowania uwzględnione zostaną w harmonogramie.
5. Wylosowane osoby otrzymują pierwszeństwo, podczas sesji autografów do danego
rysownika.
6. Pozostałe osoby, które nie brały udziału w losowaniu lub nie wygrały, mogą otrzymać od
danego autora autograf, zgodnie z regulaminem strefy autografów.
7. Każdego dnia trwania wydarzenia odbywają się osobne losowania.
8. Do wzięcia udziału w losowaniu upoważnia kupon otrzymany tylko w danym dniu losowania (
tj kupon otrzymany w piątek może brać udział tylko w piątkowym losowaniu).
9. Każdego dnia do danego autora losowanych jest 10 kuponów.
10. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga obsługa strefy komiksu.

