Regulamin dla Wystawców
G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami imprezy są:
1. CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w 36–002 Jasionka 953,
KRS 0000479017, numer REGON 146901684, NIP 1182094667
(os. Kontaktowa Adam Rybiński: +48 665 329 116)

2. Lemonade Studio Marcin Wójtowicz z siedzibą w 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 13/2
numer REGON 061313303, NIP 7151791902
(os. kontaktowa Marcin Wójtowicz: +48 609 212 060)

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców, którzy będą uczestniczyć w imprezie
G2A Arena DaFreakz Meet ‘19. Zgłoszenie udziału w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
3. Przez “Wystawcę” rozumie się właściciela pojazdu, który uzyskał promocję do uczestnictwa w
imprezie G2A Arena DaFreakz Meet ‘19.
4. Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku
powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych
kosztów.

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy w postaci foto- oraz wideorelacji dla celów
dokumentacji oraz promocji Imprezy, Organizatora i Partnerów.
6. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla wyżej wymienionych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Na terenie imprezy mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające opaski lub identyfikatory
otrzymane od Organizatora.
8. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
pozostawione na terenie obiektu.

II. Zgłoszenia
1. Obowiązuje selekcja zgłaszanych pojazdów, które mogą otrzymać promocję na uczestnictwo
w imprezie G2A Arena DaFreakz Meet ‘19.
2. Zgłoszenia do udziału w imprezie można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie imprezy: http://www.dafreakzmeet.com/ do dnia 24 kwietnia
2019 roku do godz. 23:59.
3. Zgłaszający zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą mailową lub telefoniczną
najpóźniej do końca trwania procesu selekcji tj. do 25 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z właścicielami pojazdów, które
przeszły selekcję i otrzymały promocję na udział w imprezie.
5. Zgłaszający oświadcza, że wszystkie przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy informacje są
zgodne z prawdą oraz jest on właścicielem lub posiada prawo autora do dalszego
przetwarzania (do celów organizacji oraz promocji imprezy) dołączonych do zgłoszenia
fotografii.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich wymienionych w
poprzednim punkcie materiałów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych przez niego pojazdów poza
obowiązującym porządkiem i opisaną wyżej procedurą zgłoszeniową.

III. Koszty uczestnictwa
1. Koszt uczestnictwa dla Wystawcy w imprezie G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 wynosi 50 zł.
2. W ramach tej opłaty Wystawcy przysługuje:
● wjazd jednym pojazdem na imprezę,
● uczestnictwo w imprezie wraz z jedną osobą towarzyszącą wskazaną przez Wystawcę,
● pakiet VIP dla Wystawcy i osoby towarzyszącej obejmujący: uczestnictwo w imprezie,
udział w koncercie gwiazdy wieczoru, wejście na oficjalne AfterParty, wstęp do strefy VIP,
● komplet gadżetów promujących imprezę (opaska na rękę, smycz z identyfikatorem,
naklejka).
3. Każda kolejna osoba wjeżdżająca wraz z Wystawcą zobowiązana jest do zakupu biletu w
promocyjnej cenie: bilet normalny: 25 zł / bilet VIP 40 zł:
● bilet normalny umożliwia uczestnictwo w imprezie w dniach 27-28.04.2019, udział w
koncercie gwiazdy wieczoru oraz wejście na oficjalne AfterParty;
● bilet VIP umożliwia: uczestnictwo w imprezie, udział w koncercie gwiazdy wieczoru ,
wejście na oficjalne AfterParty, wstęp do strefy VIP.

IV. Porządek imprezy
1. Impreza G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 odbywa się w Centrum WystawienniczoKongresowym Województwa Podkarpackiego mieszczącym się pod adresem: Jasionka 953,
36-002 Jasionka
2. Wydarzenie ma miejsce w dniach 27-28 kwietnia 2019 roku w godzinach 13.00 - 24.00 oraz
11.30 – 18.00 (godziny wydarzenia mogą nieznacznie ulec zmianie).

3. Wszyscy Wystawcy, biorący udział w imprezie zobowiązani są do stawienia się na jej terenie
27 kwietnia w godzinach 8.00 - 12.00 w celu ustawienia swoich pojazdów w wyznaczonych
przez Organizatora miejscach.
4. Na terenie obiektu znajdować się będą wyznaczone przez Organizatora osoby, które będą
pomagać w odpowiednim rozmieszczeniu aut wg. wcześniej ustalonego planu.
5. Znajdujące się na terenie imprezy auta Wystawców nie mogą jej opuścić do 28 kwietnia do
godz. 18.00, w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe wyłącznie za zgodą Organizatorów
imprezy.
6. Wystawcy zobowiązani się do opuszczenia terenu imprezy najpóźniej do 4 godzin po jej
zakończeniu, tj. do godz. 22.00 w niedzielę, 28 kwietnia 2019 r.
7. Dokładny harmonogram imprezy znajduje się na stronie internetowej imprezy oraz
wybranych materiałach promocyjnych.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie imprezy w
razie zaistnienia takiej konieczności. Wprowadzone zmiany nie dają podstawy prawnej do
żądania rekompensaty, odszkodowania, czy wszelkiego innego typu roszczeń prawnych.

V. Bezpieczeństwo
1. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani się do przestrzegania poleceń wydawanych przez
Organizatorów imprezy.
2. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych,
środków odurzających lub własnego alkoholu.
3. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz nakaz zachowania
szczególnej ostrożności.
4. Bezwzględnie zabrania się wszelkich zagrażających bezpieczeństwu zachowań i manewrów,
w tym “palenia gumy”, czy bezpodstawnego uruchamiania i “przegazowywania” znajdujących
się na terenie imprezy pojazdów.

5. Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek
podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, czy Organizatorom oraz uszkodzenia mienia
ruchomego i nieruchomego.
6. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających skutkować będzie natychmiastowym powiadomieniem
odpowiednich organów.
7. W przypadku zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy, organizatorzy
mają prawo wezwać Policję lub inne służby porządkowe.
8. Na terenie targowym obowiązuje zakaz:
1. palenia tytoniu i używania otwartego ognia (palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie
w miejscach wyznaczonych);
2. eksponowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od
materiałów łatwopalnych i 30 cm od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń
odizolowanych od podłoża;
3. korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej, wodnej lub
kanalizacyjnej;
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6. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania
przejść i wyjść ewakuacyjnych;
7. używania sprzętu pożarniczego do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

VI. Zasady odpowiedzialności i ubezpieczenie
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w godzinach wydarzenia, za pojazd Wystawcy
oraz za eksponaty promocyjne w jego otoczeniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody od niego niezależne, spowodowane siłą
wyższą. Dotyczy to również okresu po zakończeniu wydarzenia, w przypadku, gdy pojazd
oraz eksponaty promocyjne Wystawcy pozostają na terenach targowych.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na pojeździe Wystawcy i
eksponatach promocyjnych w jego otoczeniu w czasie zlecanej służbie ochrony przez
Organizatora.
5. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z
uczestnictwa w wydarzeniu, jak również ubezpieczenie pojazdu i eksponatów promocyjnych
w jego otoczeniu.
6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osobę towarzyszącą, z
którą wjechał na teren targów.
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