Regulamin konwentu
§1. Konferencja Zimowa Jazda Avangardowa – Zjava 11, zwana dalej Konwentem, odbywa
się w dniach 21-23 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II przy
ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.
§2. Głównym organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki
„Avangarda”, współpracujące ze Szkołą Podstawową nr 388 im. Jana Pawła II. Podmiotem
odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki
„Avangarda” (KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535), zwane dalej
Organizatorem.
§3. Terenem Konwentu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jan Pawła II przy ulicy
Deotymy 25/33 oraz przylegający do niego ogrodzony teren. Na terenie Konwentu wolno
przebywać od godziny 16:00 w piątek 21 lutego 2020 roku do godziny 15:00 w niedzielę
23 lutego 2020 roku (z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz
wolontariuszy). Ponadto ze względów bezpieczeństwa obiekt może być zamknięty w nocy
od godziny 2:00 do 6:00; wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą
Organizatora.
§4. NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA LEKKIE. Za obuwie
lekkie uważa się kapcie, obuwie wiosenne (baleriny) i obuwie sportowe nieniszczące
nawierzchni hali sportowej – lekkie tenisówki lub adidasy. W przypadku braku takiego
obuwia prosimy o zgłoszenie się do obsługi szatni po zakup ochraniaczy foliowych na buty.
Niedopuszczalne jest noszenie ochraniaczy na obuwiu ciężkim lub potencjalnie niszczącym
nawierzchnię. W szczególności, lecz nie wyłącznie, dotyczy to glanów, martensów, obuwia
desantowego (wojskowego), szpilek i innych.
§5. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akredytacyjne
przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu lub jego kolejnych edycji.
Organizatorzy pracują społecznie. Wszyscy uczestnicy Konwentu, włącznie z
organizatorami, wolontariuszami i twórcami programu, wnoszą identyczną opłatę
akredytacyjną.
§6. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą wziąć osoby mające
zgodę Organizatora na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez
Organizatora warunkach. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Konwentu
mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych
indywidualnie przez Organizatora.
§7. Zgodę na udział w Konwencie można uzyskać od Organizatora lub upoważnionego
wolontariusza na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu następujących warunków:
a. wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia,
b. w przypadku osób poniżej 18. roku życia – przekazanie pisemnej zgody na udział,
podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu,

c. przekazanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza akredytacyjnego,
d. uiszczenie składki akredytacyjnej.
§8. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą
opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Wyjątkiem jest oddzielona i wyraźnie oznaczona
strefa Konwentu, w której można pozostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych
wolontariuszy. Dzieci do 12. roku życia są zwolnione z uiszczania składki akredytacyjnej.
§9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, data urodzenia) oraz okazania dokumentu ze zdjęciem. Administratorem danych
osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” z siedzibą w Warszawie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencie.
a. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób
przebywających na terenie Konwentu podczas jego trwania. Dane będą również
przetwarzane (jako zbiór) w celach statystycznych. Organizator liczy, jaki przedział
wiekowy jest reprezentowany najliczniej, z podziałem na płeć oraz miejsce
zamieszkania. Na tej podstawie określana jest grupa docelowa Konwentu.
b. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom.
c. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
d. Każdy uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to
skutkować usunięciem z terenu Konwentu.
e. Wszystkie formularze akredytacyjne są niszczone bez zbędnej zwłoki po
zakończeniu Konwentu.
§10. Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w Konwencie jest numerowany
identyfikator. Numer identyfikatora jest powiązany z formularzem, na którym Uczestnik
zostawia dane osobowe pozwalające na jego identyfikację. Identyfikator należy podpisać w
wybrany przez Uczestnika sposób (imię/imię i nazwisko/pseudonim) i nosić w widocznym
miejscu. Należy go pokazywać na każde wezwanie Organizatora, wolontariuszy oraz
pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Konwent.
§11. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacyjnym. Nowy
identyfikator zostanie wydany po ponownym uiszczeniu opłaty akredytacyjnej. Organizator
ma prawo zwolnienia z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości w uzasadnionych
przypadkach.
§12. Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien ubezpieczyć się
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
§13. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii i
materiałów audiowizualnych wykonanych na terenie i podczas trwania Konwentu, na których
będzie występował jego wizerunek.
§14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu
decyzją Organizatora. Nie otrzymują one zwrotu składki akredytacyjnej oraz odbiera im się
identyfikator, a fakt usunięcia jest odnotowywany przez Organizatora.

§15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizator i wolontariusze.
§16. Na terenie Konwentu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego przyklejania
czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów
reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatora, który przekaże je wolontariuszom do
rozmieszczenia na terenie Konwentu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana
zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do
odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której materiały
zostały przyklejone.
§17. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie:
- broni białej,
- broni tzw. bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
- broni palnej,
- broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
- replik broni,
- środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
- materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
- gazu obronnego, pałek.
§18. Jeżeli przedmioty, o których mowa w §17, są potrzebne do przeprowadzenia programu
(pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organizatorowi. Organizator przechowa przedmioty w
depozycie i udostępni na czas trwania atrakcji, podczas której przedmioty muszą być pod
stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Organizator może nie wyrazić zgody
na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu konwentu,
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone
napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać
pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
§19. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów
alkoholowych oraz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze
odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie
Konwentu pod wpływem napojów alkoholowych oraz nielegalnych środków odurzających lub
psychotropowych.
§20. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
oraz stosowania otwartego ognia (np. świeczek).
§21. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. Dla
Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem.
§22. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal na klucz z wyjątkami
ustalanymi przez Organizatora.

§23. Wszyscy Uczestnicy, przedstawiciele Organizatora i wolontariusze są zobowiązani do
traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub
stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą
usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa. W szczególności nie będzie
tolerowane naleganie na dalszy kontakt z kimś, kto prosił o pozostawienie w spokoju.
§24. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz
podporządkowania się decyzjom Organizatora, wolontariuszy i pracowników instytucji, na
terenie której odbywa się Konwent.
§25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników
– sprawcy będą pociągani do indywidualnej odpowiedzialności z użyciem danych
osobowych przedstawionych Organizatorowi.
§26. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
liczby osób przebywających w salach.
§27. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”, przekraczania
taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych. Do
niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie osoby upoważnione przez Organizatora.
§28. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora, za wyjątkiem
psów-przewodników.
§29. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
§30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu.
§31. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez
bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną
usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.
§32. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą
zgłaszane przez Organizatora na policję.
§33. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i przedstawicieli
Organizatora.
§34. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani nie chroni
przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z jego łamania.
§35. Lista załączników do regulaminu:
Załącznik nr 1: Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej
Załącznik nr 2: Regulamin Wypożyczalni gier
Załącznik nr 3: Regulamin strefy dla dzieci - Kids Zone

Załącznik nr 1 do Regulaminu konwentu. Zgoda na uczestnictwo
osoby niepełnoletniej
Ja, niżej podpisany/-a, wyrażam zgodę, aby moje dziecko w dniach 21-23 lutego 2020 r.
uczestniczyło w Konwencie Zimowa Jazda Avangardowa - Zjava 11. Jednocześnie biorę na
siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody.
Oświadczam również, iż są mi znane Regulamin, tematyka oraz program Konferencji
Zimowa Jazda Avangardowa - Zjava 11. Zobowiązuję się osobiście odebrać moje dziecko z
Konwentu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Imię i nazwisko dziecka
................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
...............................................................................................................
Nr dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego
................................................................................................................
Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego
................................................................................................................
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego
...............................................................................................................

Miejscowość, data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu konwentu. Regulamin Wypożyczalni
gier
§1. Wypożyczalnia gier jest czynna przez cały czas trwania Konwentu. Zostanie otwarta w
chwili rozpoczęcia Konwentu, a zostanie zamknięta na godzinę przed jego zakończeniem.
§2. Uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni są wszyscy Uczestnicy Konwentu Zjava 11,
którzy posiadają akredytację.
§3. Żeby wypożyczyć grę, Uczestnik zobowiązany jest do okazania w Wypożyczalni swojego
identyfikatora z kodem QR.
§4. Każdy Uczestnik może mieć wypożyczoną tylko jedną grę naraz.
§6. Z gier wolno korzystać tylko w wyznaczonej przez Organizatorów przestrzeni,
oznaczonej jako Games Room. Niedozwolone jest wynoszenie gier poza ten obszar.
§7. Uczestnik wypożyczający grę ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub
braki od momentu wydania pudełka przez obsługę Wypożyczalni do momentu jego
zwrócenia.
§8. Wszelkie uszkodzenia i braki Uczestnik powinien zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich
wykryciu.
§9. W przypadku powstania znacznych zniszczeń lub utraty dużej części elementów gry,
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej gry.
§10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem gry.

za

ewentualne

konsekwencje

§11. W przypadku niejasności co do reguł gry, Uczestnik może zgłosić się o pomoc do
obsługi Wypożyczalni w celu ich wyjaśnienia. Obsługa nie jest zobowiązana do znajomości
zasad wszystkich gier dostępnych w wypożyczalni.
§12. Na terenie Wypożyczalni, oznaczonym jako Games Room, zabronione jest spożywanie
jedzenia.
§13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach.
§14. Na terenie Wypożyczalni obowiązuje Regulamin obiektu, w którym odbywa się
Konwent.
§15. Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konwentu. Regulamin strefy dla
dzieci - Kids Zone
§1. INFORMACJE OGÓLNE
a. Strefa dla dzieci Kids Zone (zwana dalej KZ) otwarta jest w piątek 21 lutego 2020
roku w godzinach 17:00-20:00, w sobotę 22 lutego 2020 roku w godzinach
10:00-20:00 oraz 23 lutego 2020 roku w godzinach 10:00-14:00.
b. Obsługę KZ stanowią osoby przeszkolone w opiece i zabawie nad dziećmi.
c. Obsługa KZ sprawuje ogólny nadzór nad dziećmi znajdującymi się na terenie KZ,
polegający na obserwowaniu bawiących się dzieci, pomocy w prowadzeniu
warsztatów, zabawie z dziećmi oraz interwencji w przypadku zachowań mogących
być przyczyną wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa.
d. Zgodnie z zapisami Regulaminu konwentu, bezwzględny zakaz wstępu do KZ mają
osoby nietrzeźwe i pod wpływem środków odurzających.
§2. POBYT DZIECKA W STREFIE KIDS ZONE
a. Opieka nad dziećmi świadczona jest bezpłatnie.
b. W KZ można zostawiać dzieci od 4. do 12. roku życia. W przypadku dzieci poniżej 4.
roku życia, rodzic lub opiekun jest zobowiązany do pozostania z dzieckiem oraz
sprawowania nad nim nadzoru.
c. Pozostawienie dziecka w KZ jest możliwe tylko wtedy, gdy podczas całego jego
pobytu w KZ rodzic lub opiekun będzie obecny na terenie konwentu.
d. Pozostawienie dziecka jest możliwe tylko wtedy, gdy rodzic lub opiekun wypełni
formularz zawierający:
i.
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna uprawnionego do odbioru dziecka, nr i
seria dokumentu tożsamości, numer telefonu rodzica lub opiekuna dziecka;
ii.
Imię, nazwisko i wiek dziecka;
iii.
Przeciwwskazania psychofizyczne.
e. W chwili przyjęcia dziecka do KZ obsługa wydaje dziecku opaskę na rękę z numerem
identyfikacyjnym. Dziecko w celu właściwej identyfikacji powinno nie zdejmować
opaski z ręki.
f. Formularze rejestracyjne są niszczone po odebraniu dziecka przez rodzica lub
opiekuna. Rodzic lub opiekun za każdym razem ma obowiązek wypełnić formularz
rejestracyjny, gdy chce zostawić dziecko w KZ.
g. Nieczytelne i niekompletne formularze nie będą przyjmowane, a dzieci nie będą
mogły pozostać bez rodzica lub opiekuna w KZ.
h. Przy rejestracji do strefy KZ dziecko oraz rodzic lub opiekun mają obowiązek
zapoznać się z regulaminem. W przypadku małych dzieci, rodzic lub opiekun jest
zobowiązany powiedzieć dziecku o regułach panujących w KZ, a zawartych w
niniejszym regulaminie.
i. Pozostawienie dziecka w KZ jest równoznaczne z respektowaniem regulaminu.
j. Pozostawienie dziecka w KZ wiąże się ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka
do celów promocyjnych Konwentu. Zdjęcia dzieci mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej Konwentu, na stronie
facebookowej Organizatora oraz na wydarzeniu Zjava 11 na Facebooku. Zdjęcia

dzieci nie będą pokazywały ich twarzy bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna, w
miarę możliwości będą również grupowe.
k. Odebranie dziecka będzie możliwe dopiero po okazaniu dokumentu tożsamości
zgodnego z danymi pozostawionymi w formularzu dziecka. Organizator ma prawo
zweryfikować tożsamość rodzica lub opiekuna odbierającego dziecko.
l. Dziecko może opuścić KZ tylko w towarzystwie rodzica lub opiekuna albo w
towarzystwie obsługi KZ.
m. Rodzic lub opiekun ma obowiązek zadbać, by dziecko przebywające w KZ nie miało
na sobie biżuterii mogącej stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i
zdrowia dziecka i innych.
§3. SYTUACJE WYJĄTKOWE
a. Obsługa ma prawo wydalić dziecko z KZ w przypadku rażącego naruszenia
regulaminu, uniemożliwiania przez dziecko zabawy innym, nierespektowania innych,
nie słuchania poleceń wychowawcy. W tym przypadku wykonany zostanie telefon do
rodzica lub opiekuna z informacją, by zabrać dziecko z KZ najszybciej jak to możliwe.
b. Zabrania się wynoszenia zabawek i innych rzeczy należących do KZ, z wyjątkiem
rzeczy, które dzieci zrobią same lub otrzymają w ramach warsztatów.
c. Za szkody na mieniu placówki, w której odbywa się konwent, za szkody osobowe
oraz za szkody mienia wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic lub opiekun w
sposób zarówno majątkowy, jak i prawny.
d. Obsługa może odmówić przyjęcia dziecka do KZ.
e. W KZ zabrania się pozostawiania zwierząt.
f. Na teren KZ może wejść pies ratownik, przebywający na terenie Konwentu pod
opieką Fundacji Anikar.
§4. INFORMACJE DODATKOWE
a. Organizator nie odpowiada za rzeczy prywatne, elektroniczne, wartościowe
pozostawione podczas pobytu w KZ.
b. Organizator nie zapewnia dzieciom jedzenia ani picia na czas pobytu w KZ.
c. Obsługa nie ma obowiązku karmienia, podawania leków, przebierania, przewijania
dzieci.
d. W przypadku nagłego uszczerbku na zdrowiu dziecka, Organizator wzywa pogotowie
ratunkowe lub pielęgniarkę dyżurującą na konwencie. Obsługa bezzwłocznie
zawiadomi rodzica lub opiekuna o takim zdarzeniu.
e. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub wydalenia z KZ osoby
niebędącej dzieckiem do 12. roku życia ani niebędącej rodzicem lub opiekunem
dziecka przebywającego w KZ.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu KZ, jeśli będzie tego
wymagała właściwa opieka lub życie i zdrowie dzieci przebywających w KZ.
g. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie punkty Regulaminu konwentu lub przepisy Kodeksu Cywilnego.

