Regulamin imprezy
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 uczestników, którzy będą brać udział
imprezie G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo. Przebywanie na terenie

w

imprezy jest

jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.

Poniższy regulamin jest ogólnodostępny dla wszystkich na stronie internetowej:
www.dafreakzmeet.com oraz na terenie imprezy w trakcie jej trwania.

4.

Przez “Uczestnika” rozumie się osobę, która znajduje się na terenie G2A Arena podczas
imprezy G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo i bierze w niej czynny lub bierny udział.
Uczestników biorących czynny udział, tj. Wystawców, Media oraz Partnerów obowiązują

również stosowne regulaminy - regulamin dla wystawców oraz regulamin dla mediów,
dostępne na stronie www.dafreakzmeet.com.
5.

Przez “Teren imprezy” rozumie się wydzielony pod imprezę teren Centrum WystawienniczoKongresowego Województwa Podkarpackiego mieszczącym się pod adresem: Jasionka 953,
36-002 Jasionka

6.

Impreza G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo jest imprezą dwudniową, trwającą w dniach
27-28.04.2019.

7.

Każda osoba przebywająca na terenie imprezy oraz w czasie jej trwania, zobowiązana jest
do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz
przestrzegania

regulaminów,

przepisów

przeciwpożarowych

oraz

obowiązujących

przepisów prawa.
8.

Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku
powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych
kosztów.

9.

Organizator utrwala przebieg Imprezy w postaci foto- oraz wideorelacji dla celów
dokumentacji oraz promocji Imprezy, Organizatora i Partnerów.

10. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla wyżej wymienionych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W imprezie mogą uczestniczyć osoby posiadające ważny bilet wstępu, zaproszenie lub
akredytację wydaną przez Organizatorów.
12. Na terenie imprezy mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające opaski lub identyfikatory
otrzymane od Organizatora i okazywać go każdorazowo na żądanie Ochrony lub
Organizatorów.
13. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
pozostawione na terenie obiektu.

II. Uczestnictwo w imprezie
1. Koszt uczestnictwa w imprezie jest odpłatny.
2. Bezpłatne uczestnictwo w imprezie jest możliwe, poprzez otrzymanie od Organizatora
stosownego zaproszenia: zaproszenia normalnego lub zaproszenia VIP.
3. Koszt uczestnictwa dla Uczestnika w imprezie G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo wynosi:
Pierwsza pula sprzedaży online i w punktach sprzedaży (do momentu odwołania przez
Organizatorów) :
 bilet normalny: 25 zł
 bilet ulgowy: do 18 roku życia - 20 zł (obowiązuje legitymacja szkolna)
 bilet VIP: 50 zł
 dzieci do lat 12 pod opieką dorosłego: wstęp wolny
Druga pula sprzedaży online, w punktach sprzedaży i na miejscu:
 bilet normalny: 35 zł
 bilet ulgowy: do 18 roku życia - 25 zł (obowiązuje legitymacja szkolna)
 bilet VIP: 70 zł
 dzieci do lat 12 pod opieką dorosłego: wstęp wolny
Bilet niedzielny (sprzedaż online, na miejscu i w punktach sprzedaży):
 bilet normalny: 15 zł
 bilet ulgowy: do 18 roku życia - 10 zł (obowiązuje legitymacja szkolna)
 dzieci do lat 12 pod opieką dorosłego: wstęp wolny
4. W ramach opłaty za bilet normalny Uczestnikowi przysługuje:
● uczestnictwo w imprezie (w sobotę i niedzielę),

● udział w koncercie gwiazdy wieczoru,
● wejście na oficjalne AfterParty.
5. W ramach opłaty za bilet VIP Uczestnikowi przysługuje:
● uczestnictwo w imprezie (w sobotę i niedzielę),
● udział w koncercie gwiazdy wieczoru,
● wejście na oficjalne AfterParty,
● wstęp do strefy VIP,
● dwa “welcome drinki” w strefie VIP.
6. W ramach opłaty za bilet ulgowy Uczestnikowi przysługuje:
● uczestnictwo w imprezie (w sobotę i niedzielę),
● udział w koncercie gwiazdy wieczoru.
7. W ramach opłaty za bilet niedzielny (normalny i ulgowy) Uczestnikowi przysługuje:
● uczestnictwo w imprezie (w niedzielę).

8. Bilet normalny, ulgowy i VIP upoważnia do wstępu na teren imprezy przez dwa dni: 2728.04.2019.
9. Bilety dostępne są na stronie: www.dafreakzmeet.com oraz będą do kupienia na miejscu w
kasach biletowych w dniu imprezy w kwocie: bilet normalny: 35 zł / bilet ulgowy: 25 zł / bilet
VIP: 70 zł. Dzieci do lat 12 pod opieką dorosłego - wstęp wolny.
10. Jednodniowy bilet niedzielny będzie możliwy do kupienia online, na miejscu w niedzielę oraz
w punktach sprzedaży w kwocie: bilet normalny: 15 zł / bilet ulgowy: 10zł / bilet VIP: 40 zł.
Dzieci do lat 12 pod opieką dorosłego - wstęp wolny. Ceny biletu jednodniowego nie
zawierają uczestnictwa w koncercie oraz AfterParty.

11. Jeden bilet upoważnia jedną osobę do wejścia na teren imprezy G2A Arena DaFreakz Meet
‘19 Expo.
12. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi.
13. Zakupiony bilet upoważnia do wielokrotnego wejścia na teren imprezy.
14. Osoba do ukończenia 12 roku życia może wejść tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoba ta
musi pozostać pod opieką osoby dorosłej do momentu opuszczenia imprezy.
15. Uczestników imprezy obowiązuje posiadanie opaski lub/i identyfikatora przez cały czas
trwania imprezy pod rygorem przymusowego opuszczenia terenu imprezy lub zakupu
odpowiedniego biletu.

III. Porządek imprezy
1. Impreza G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 Expo 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.
3. Dokładny harmonogram imprezy znajduje się na stronie internetowej imprezy oraz
wybranych materiałach promocyjnych.
4. Mapa imprezy z wyszczególnieniem wszystkich najważniejszych punktów będzie dostępna
na stronie internetowej: www.dafreakzmeet.com oraz będzie zawarta na identyfikatorach.
5. 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.

IV. Bezpieczeństwo

1.

Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani się do przestrzegania poleceń wydawanych
przez Organizatorów imprezy oraz Ochronę.

2.

Uczestnicy winni zachowywać szczególną ostrożność w związku z obecnością pojazdów
mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których
uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy.

3.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają Organizatorzy, Ochrona, służby ratownicze
oraz medyczne.

4.

Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane tylko
przez osoby do tego upoważnione.

5.

Parkowanie samochodów na terenie imprezy obowiązuje wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych (tj. w strefach parkingowych wyznaczonych przez Organizatorów).

6.

Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych,
środków odurzających, własnego jedzenia i napojów oraz własnego alkoholu.

7.

Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz nakaz
zachowania szczególnej ostrożności.

8.

Bezwzględnie zabrania się wszelkich zagrażających bezpieczeństwu zachowań i
manewrów,

w

tym

“palenia

gumy”,

czy

bezpodstawnego

uruchamiania

i

“przegazowywania” znajdujących się na terenie imprezy pojazdów.
9.

Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek
podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, czy Organizatorom oraz uszkodzenia
mienia ruchomego i nieruchomego.

10. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających skutkować będzie natychmiastowym
powiadomieniem odpowiednich organów.
11. W przypadku zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy, organizatorzy
mają prawo wezwać Policję lub inne służby porządkowe.
12. Spożywanie posiłków (z wyjątkiem przekąsek i napojów) i napojów alkoholowych jest

dozwolone tylko w strefach cateringowych do tego przeznaczonych.
13.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz:
 palenia tytoniu i używania otwartego ognia (palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie
w miejscach wyznaczonych);
 eksponowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od
materiałów łatwopalnych i 30 cm od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń
odizolowanych od podłoża;
 korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej, wodnej lub
kanalizacyjnej;
 pozostawiania

bez

dozoru

włączonych

do

sieci

elektrycznej

urządzeń

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji;
 wnoszenia

na

tereny

ekspozycyjne

substancji

chemicznych

pożarowo

niebezpiecznych;
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania
przejść i wyjść ewakuacyjnych;
 używania sprzętu pożarniczego do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.
fasady, bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty, inne elementy konstrukcji itp.
 wchodzenia na teren nie przeznaczony dla widzów - pomieszczenia służbowe,
techniczne, itp.
 wprowadzania psów na teren wydarzenia i innych zwierząt, z wyjątkiem psów
przewodników.
 dewastacji jakichkolwiek obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie imprezy, w
tym m.in. poprzez naklejanie, pisanie lub malowanie jakichkolwiek treści w
szczególności na budowlach tymczasowych, eksponatach, samochodach,

urządzeniach lub drogach.
 Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza udostępnionymi toaletami oraz
zanieczyszczania terenu w jakikolwiek inny sposób;
 Zasłaniania twarzy w celu uniemożliwiania lub utrudniania w rozpoznawaniu osoby;
 Parkowania jakichkolwiek pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w
szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb;
 Podejmowania działań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku
publicznego;
 Prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej,
charytatywnej bez wcześniejszego zezwolenia Organizatorów.

V. Zasady odpowiedzialności i ubezpieczenie
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez uczestników jakichkolwiek
przedmiotów, przy czym uczestnik imprezy jest zobowiązany do niepozostawiania
czegokolwiek bez swojego dozoru.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody od niego niezależne, spowodowane siłą
wyższą.
4. Uczestnicy imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek
podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorom, Wystawcom, Partnerom lub
właścicielowi terenu imprezy.
5. Uczestnik

jest

zobowiązany

do

przestrzegania

przeciwpożarowej, wydanych przez Organizatora.

poleceń

w

zakresie

ochrony

