Regulamin Lublarp Festiwalu 2019
1. Organizatorem Lublarp Festiwalu (dalej jako Festiwal) jest Fundacja Teatrikon (numer KRS 0000350467)
zwana dalej Organizatorem.
2. Festiwal odbywa się w Centrum Spotkania Kultur przy pl. Teatralnym 1, 20-029 Lublin, w dniach 18-20
stycznia 2019 roku.
3. Przestrzeń na potrzeby Festiwalu jest udostępniona w wyznaczonym zakresie przez Centrum Spotkania
Kultur.
4. Wstęp na teren Festiwalu jest możliwy dla organizatorów, zarejestrowanej obsługi oraz zarejestrowanych
uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie rejestracji internetowej przed rozpoczęciem
Festiwalu albo dokonanie rejestracji w czasie trwania Festiwalu u osoby wskazanej przez Organizatora.
6. Uczestnictwo w grach odbywających się na Festiwalu jest płatne. Na wskazanych przez Organizatora
grach udział w charakterze publiczności będzie bezpłatny.
7. Każda osoba przybyła na Festiwal, aby wziąć udział w konkretnej grze musi w oparciu o wcześniejsze
ogłoszenie Organizatora zgłosić swój udział i opłacić bilet wstępu, a następnie wylegitymować się przy
wejściu na miejsce gry.
8. O
rganizator otrzyma listę uczestników Festiwalu na podstawie zakupionych biletów.
9. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić Organizatorowi lub jego przedstawicielowi
zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w Festiwalu wg wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej wydarzenia.
10. Na terenie Festiwalu można przebywać do zakończenia ostatniego punktu programu.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników
Festiwalu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy.
12. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków
odurzających w jakiejkolwiek formie. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem ww. środków, a
także zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury oraz niestosujące się
do postanowień Regulaminu mogą być usunięte z terenu Festiwalu.
13. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów poza
wyznaczonym do tego miejscem. Uczestników obowiązują również przepisy bezpieczeństwa
obowiązujące w gmachu Centrum Spotkania Kultur.
14. Zakazane jest rozstawianie, rozklejanie czy inna dystrybucja materiałów reklamowych bez wcześniejszej
zgody Organizatora.
15. Na teren Festiwalu zabronione jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni
palnej, białej, pistoletów na kulki (replik ASG) i materiałów pirotechnicznych bez zgody Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
17. Każdy uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się
decyzjom Organizatora.
18. Osoba naruszająca prawo, w szczególności powodująca zagrożenie życia, zdrowia, napastująca lub
naruszająca dobra materialne innych uczestników, zostanie usunięta z terenu Festiwalu, a sprawa
przekazana odpowiednim służbom.
19. Każdy uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych
i elektronicznych na potrzeby promocji Festiwalu i Organizatora.
20. Rejestracja na Festiwal oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa w Festiwalu.
21. Organizator ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu oraz może go zmieniać, następnie informując
uczestników o zmianach.

