Regulamin wydarzeń
Cracow Game Days 2018
& meetYT Summer 2018
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem wydarzenia jest firma CFA Kacper Czapiewski z siedzibą w Stężycy,
pod adresem: 83-322 Stężyca, ul. Marii Konopnickiej 4, NIP 5892018169, REGON
361730629, zwana dalej Organizatorem,
2. Regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego pod nazwą “Cracow Game Days
2018”, wydarzenie “meetYT Summer 2018” jest integralną częścią wydarzenia
“Cracow Game Days 2018” (zwane dalej Wydarzeniem), które rozpocznie się w dniu
21 lipca o godz. 10:00 do godz. 20:00, drugiego dnia od 10:00 do 18:00.
3. Wydarzenie odbędzie się w EXPO Kraków które znajduje się przy ulicy Galicyjskiej 9.
4. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Wydarzenia. Każdy
uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz stosowania
się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora.

§2
Sprzedaż biletów oraz reklamacje
1. Za sprzedaż biletów odpowiada eBilet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
03-901 Warszawa ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr. 1 lok. 01.045, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000496514, NIP 9512376701, REGON 147085850.
2. Wszystkie zasady sprzedaży biletów znajdują się na stronie:
https://www.ebilet.pl/regulamin/oraz na podstronach umożliwiających zakup biletów
na nasze wydarzenia - https://www.ebilet.pl/sport/e-sport-i-youtuberzy/meetyt/oraz
https://www.ebilet.pl/sport/e-sport-i-youtuberzy/game-days/.

§3
Wstęp na teren Wydarzenia oraz do poszczególnych stref.
1. Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości ze
zdjęciem oraz Bilet.
2. Osoby małoletnie w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Wydarzenia
wyłącznie z opiekunem.
3. Osoby między 13 a 18 rokiem życia potrzebują pisemnej zgody od rodziców lub
opiekunów prawnych na przebywanie na terenie wydarzenia.
4. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej,
Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na
Teren Wydarzenia:
a. osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na
targi lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania targów, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec
których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w §4
pkt. 8 Regulaminu.
c. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne,
napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
5. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb
Porządkowych.
6. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na
niej osobom:
a. nieposiadającym Identyfikatora,
b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c. nie posiadającym dokumentu tożsamości.
7. Wstęp do poszczególnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim
Identyfikatorem.

§4
Przepisy organizacyjne oraz porządkowe obowiązujące
podczas Wydarzenia
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz
porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami
ubioru;
b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami
Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d. zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator
muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów
oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie:
zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy
medycznej
c. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Uczestnicy Wydarzenia, a ponadto
inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
3. Na Wydarzeniu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i
Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania
się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na
Terenie Wydarzeniu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń
sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia
osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.

7. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest
uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania
osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone
podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające
na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia
lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator
niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na
Teren Wydarzenia lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Wydarzenia materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po
zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie
ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
8. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia
Wydarzenia;
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w
przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia
Wydarzenia;
e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz
podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę,
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków
odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych
dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono
te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie
przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
10. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na niej lub
osobom usuniętym z Terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z
uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.
11. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na
Terenie Wydarzenia.

12. Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia:
a. Zaplecze techniczne,
b. Strefa VIP,
c. Strefa stoisk
d. Scena
e. Widownia,
f. Strefy gastronomiczne

§5
Informacje dla uczestników
1. Organizator informuje, iż ze względu na dużą liczbę uczestników oraz czas trwania
sprawdzania biletów uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce Wydarzenia
z co najmniej półgodzinnym wyprzedzeniem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia poprzez
filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i
reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może być
utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
3. Organizator informuje, iż uczestnik będzie przebywał pod wpływem głośniej muzyki
oraz jasnych, stroboskopowych świateł mogących spowodować uszkodzenia słuchu i
wzroku oraz być przyczyną innych dolegliwości. Uczestnik bierze udział w
Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
4. Nagrody za turnieje/konkursy zostaną przekazane graczom w formie przelewów na
konto wskazane przez kapitana lub menedżera nie później niż 60 dni roboczych od
zakończenia rozgrywek. W celu przekazania nagrody gracze zobowiązani są podać
Organizatorowi niezbędne dane. W przypadku braku podania kompletnych danych
wypłacenie nagrody może być niemożliwe. Nagrody są opodatkowane zgodnie z art.
30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawy o PIT
(10%). Organizator odprowadza podatek. Nagrody są pomniejszone o wartość
należnego podatku.

§6
Postanowienia końcowe
1. Służby Porządkowe i Informacyjne mają prawo do wydawania instrukcji
porządkowych i przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie był w
stanie przewidzieć.
3. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia tylko gdy wszyscy
uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego.
4. Organizator niniejszego Wydarzenia może się zmienić na inny podmiot prawny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

