Regulaminimprezy
§1 OrganizatoremimprezyjestGalaktussp.zo.o.
§2 Impreza odbywa się na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku znajdującym się przy
ul.Ciołkowskiego1zwanegodalejMiejscemImprezy.
§3 Sędziami i Administratorami turniejów są osoby wyznaczone przez organizatora, zwane dalej
SędziamiiAdministratorami.
§4 Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy w czasie jej
trwania,zwanedalejUczestnikami.
§5 Imprezamacharakterotwartyidarmowy.
§6 Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa,
paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz
przedmiotów,któremogłybybyćwykorzystanejakopociskiorazwszelkichimpodobnych.
§7 Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzającychipsychotropowych.
§8 Zabronionejestużywanieognia
otwartego,paleniatytoniuorazużywaniae-papierosów.
§9 Zabronione jest wnoszenie flag i transparentów, zwierząt, materiałów rasistowskich,
ksenofobicznychorazpropagandowych.
§10 Zabronione jest prowadzenie bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub
innejzarobkowej,atakżedziałalnościreklamowejorazpromocyjnejnaterenieimprezy.
§11 Zabronione jest wnoszenie plakatów, ulotek oraz agitacji politycznej i innych działań
reklamowychbezuprzedniejzgodyOrganizatora.
§12 Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom, w
szczególności odmawiającym poddania się czynnościom o których mowa w art. 20 ustawy z
dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, a także zachowującym się
agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub
porządkuimprezy.
§13 Przy wszystkich stanowiskach do gry obowiązuje zakaz spożywania napojów w pojemnikach
uniemożliwiającychponownezamknięcieorazposiłków.

§14 Uczestnicy turniejów i konkursów zobowiązani są do właściwego zachowania, zgodnie z
regulaminami,przyjętyminormamispołecznymiiduchemsportowejrywalizacji.
§15 W przypadku niestosownego zachowania, bądź też nieprzestrzegania zasad rozgrywek
zostaną wyciągnięte wobec Uczestnika konsekwencje z usunięciem z terenu imprezy
włącznie.
§16 Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na niniejszy
regulamin oraz zasady rozgrywek ogłaszanych przez Sędziów. W przypadku niejasności i
sporówSędziowierozstrzygająjezgodniezzasadamirozgrywek.
§17 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian reguł rozgrywania turniejów i nagradzania
uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju, jeśli te decyzje mają na celu sprawne
iprofesjonalneprzeprowadzenie
izakończenieturniejuorazwyłonieniezwycięzców.
§18 Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Organizatora,
sponsorów, a także Imprezy w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren imprezy stanowi
jednoczesną zgodę uczestnika na użycie jego wizerunku w związku z produkcją,
prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy
masowejwprzekazachmedialnychnieograniczonychterytorialnie.
§19 OstatecznainterpretacjaniniejszegoregulaminunależywyłączniedoOrganizatora.
§20 Regulaminjestdostępnynastronieinternetowejgamesunited.net,usędziówiOrganizatorów.
§21 Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z terenu
imprezy z powodu naruszenia Regulaminu lub Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwieimprezmasowychnieprzysługujeprawodoodszkodowania.
§22 Uczestników obowiązuje również regulamin uczelni, na terenie której Impreza jest
organizowana.
§23 WsprawachniezawartychwregulaminieostatecznadecyzjanależydoOrganizatora.
§24 Imprezamacharakterimprezymasowej.
§25 Organizatornieodpowiadazapowrótuczestnikówzturnieju.
§26 Organizatorzapewniaopiekęmedycznąpodczastrwaniaturnieju.

