Regulamin VI Stalowowolskich Spotkań z Fantastyką
1. Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką są realizowane przez Stowarzyszenie Stal Fiction w
ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w 2019 r. pn. „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców
Stalowej Woli” , dofinansowanego z budżetu Gminy Stalowa Wola.
2. Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką są konwentem trwającym nieprzerwanie przez 46
godzin, od godz.17:00 w dniu 05.07.2019 do godz.15.00 w dniu 07.07.2019.
3. Konwent odbędzie się na terenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2) w Stalowej Woli, przy ulicy Wojska Polskiego 9.
4. Wejście na konwent jest bezpłatne.
5. Drzwi szkoły będą zamykane ok. 24.00 i otwierane ok. 8.00. Osoby nie zamierzające nocować
w szkole proszone są o jej opuszczenie przed północą.
6. Osoby niepełnoletnie, aby móc przebywać w nocy na terenie konwentu będą musiały okazać
przy rejestracji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór oświadczenia rodzica dostępny
jest na stronie internetowej www.ssf.net.pl).
7. Osoby pełnoletnie pragnące przebywać w nocy na terenie konwentu zobowiązane są do do
okazania dowodu osobistego podczas rejestracji.
8. Miejsca noclegowe znajdują się w pomieszczeniach wyznaczonych przez Organizatorów.
9. Osoby niepełnoletnie pragnące wziąć udział w turniejach, konkursach, larpach, sesjach RPG,
meczach quidditcha zobowiązane są do przedstawienia pisemnego oświadczenia rodziców
(wzór oświadczenia rodzica dostępny jest na stronie internetowej www.ssf.net.pl).
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne
poniesione przez uczestników konwentu oraz rzeczy pozostawione bez opieki. Za wszelkie
szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we
własnym zakresie.
11. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania
alkoholu oraz środków odurzających. Tytoń można palić wyłącznie w wyznaczonych
miejscach.
12. Uczestnicy konwentu są zobowiązani do kulturalnego zachowania i przestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Osoby nieprzestrzegające norm kulturalnego zachowania będą wypraszane z
terenu konwentu, a w razie zagrożenia bezpieczeństwa będzie wzywana policja.
13. Wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów na teren konwentu jest zabronione.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i regulaminie,
o czym będą informować uczestników.
15. Otrzymanie identyfikatora konwentowego jest równoznaczne z przyjęciem
niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na
nieodpłatne prawo do zapisu dźwięku, obrazu oraz wykorzystanie zarejestrowanego
materiału do potrzeb własnych organizatorów.

