
REGULAMIN IMPREZY 

"Koszalin Retro Games Show 2019"

16-17 listopad 2019

1. Impreza „Koszalin Retro Games Show 2019” (zwana dalej: Imprezą) organizowana jest przez grupę
„Koszalińskie  Retro  Komputery  &  Konsole”  (zwaną  dalej:  Organizatorem).  Impreza  składa  się  z
prelekcji, prezentacji sprzętu, konkursów. Impreza odbędzie się w dniach 16-17 listopad 2019 roku, w
budynku Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2.

2.  Każda  osoba  biorąca  udział  w  Imprezie  jako  widz,  uczestnik  konkursów,  wystawca  lub  w
jakichkolwiek aktywnościach odbywających się podczas Imprezy zobowiązana jest zachowywać się w
sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób,  a  w  szczególności  zapoznać  się  z  treścią
niniejszego  regulaminu  i  przestrzegać  postanowień  w  nim  zawartych.  Przebywanie  na  terenie
budynku  Politechniki  Koszalińskiej  podczas  Imprezy  jest  równoznaczne z  akceptacją  postanowień
zawartych w poniższym regulaminie.

3. Wstęp na Imprezę jest darmowy.

4. Udział w konkursach jest dobrowolny, bez ograniczeń wiekowych, chyba że Organizator podejmie
inną  decyzję.  Udział  w  konkursach  mogą  brać  wszyscy  zwiedzający,  w  przypadku  wystawców
i organizatorów posługujących się identyfikatorem – udział w konkursach jest zabroniony.

5. Osoby biorące udział w Imprezie przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek
może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu,
a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek
materiale przedstawiającym Imprezę.



6.  Każda  osoba  biorącą  udział  w  Imprezie  robi  to  na  własną  odpowiedzialność  lub  na
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku
życia).  Przebywanie  na  Imprezie  osób  nie  mających  ukończonych  18  lat  jest  równoznaczne  z
akceptacją i  zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osoby, które
sprawują nad nimi opiekę prawną.

7. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw autorskich przez osoby biorące udział w Imprezie. 

8. Osoby biorące udział w Imprezie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie innym osobom,
urządzeniom, instalacjom technicznym oraz innemu mieniu znajdującemu się na terenie budynku
Politechniki Koszalińskiej. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone służbom porządkowym lub
Organizatorowi Imprezy.

9. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek
działania osób biorących udział w Imprezie.

10.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  znajdujące  się/pozostawione  na  terenie
budynku Politechniki Koszalińskiej wniesione przez osoby biorące udział w Imprezie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy bez uprzedniej
konsultacji. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym
regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.retro-show.pl.

13.  Na imprezie  obowiązuje  zakaz spożywania  napojów i  jedzenia w bezpośrednim towarzystwie
urządzeń elektrycznych (komputery, konsole, telewizory itp.).

14. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

15. Regulamin Imprezy jest dostępny: a) w budynku Politechniki Koszalińskiej na ulicy Śniadeckich 2,
b) na stronie internetowej www.retro-show.pl.

http://www.retro-show.pl/
http://www.retro-show.pl/

