Regulamin Targów Sabat Fiction-Fest 2017
1. Głównym organizatorem targów Sabat Fiction-Fest zwanego dalej TARGAMI jest
Stowarzyszenie Sabat Fiction we współpracy z Targami Kielce SA, jako współorganizatorem.
2. TARGI Sabat Fiction-Fest mają charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć
osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie TARGÓW na
ustalonych przez nich warunkach.
3. Wykupienie wejściówki przez Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez
Organizatora na wstęp i przebywanie na terenie TARGÓW.
4. Każdy Uczestnik TARGÓW wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin
i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
5. Każdy Uczestnik TARGÓW otrzymuje od Organizatorów identyfikator, który ma obowiązek
nosić w widocznym miejscu podczas trwania TARGÓW.
6. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim.
7. Osoby bez identyfikatorów, które nie są wstanie udokumentować wykupienia wejściówki
będą usuwane z terenu TARGÓW.
8. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom, w punkcie akredytacji
lub Ochronie.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne i psychiczne poniesione
przez Uczestników.
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez
Uczestników TARGÓW.
12. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych
leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby
lub utrudnień w leczeniu.
13. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie
i podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Ochrony i Helperów.
14. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu TARGÓW
bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
15. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia
pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego
zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania TARGÓW na jego terenie,
Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatorów
lub Ochronę.
16. Na terenie TARGÓW obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego
celu przeznaczonych.
17. Na terenie TARGÓW obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków
odurzających i psychotropowych.
18. Na terenie TARGÓW obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu.
19. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
lub psychotropowych zostaną usunięte z terenu TARGÓW.
20. Zabronione jest wnoszenie i posiadanie na terenie TARGÓW:
a. broni palnej;
b. broni pneumatycznej;
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amunicji do wyżej wymienionych;
broni białej;
broni treningowej;
materiałów wybuchowych;
substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
wszelkich innych broni w rozumieniu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej ustaw.
Osoby chcące wnieść na teren TARGI broń pneumatyczną np. ASG, paintball itp. lub broń
treningową np. bokkeny, bokutony, tonfy itp. muszą uzyskać pisemną zgodę Organizatorów.
Na terenie TARGIÓW obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami
autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
Na terenie TARGÓW obowiązuje całkowity zakaz umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji,
plakatów itp., a także roznoszenia ulotek i innych materiałów reklamowych.
a. wyjątek od w/w zakazu stanowi pisemna zgoda udzielona przez Organizatorów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za atrakcje, punkty programu, warsztaty,
występy, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od Organizatorów, w szczególności
takich jak:
a. nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, artysty;
b. problemy techniczne ze sprzętem należącym do prelegenta, artysty;
c. niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające w sposób znaczny realizację
programu TARGÓW.
Integralną część regulaminu TARGÓW stanowi załącznik nr 1 – „Regulamin kupna
wejściówek”. Zapisy zawarte w załączniku nr 1 obowiązują wszystkich Uczestników TARGÓW.
Integralną część regulaminu TARGÓW stanowi załącznik nr 2 – „Regulamin akredytacji
prasowych”. Zapisy zawarte w załączniku nr 2 obowiązują przedstawicieli prasy i mediów.
Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestników z jego przestrzegania.
Niniejszy regulamin obowiązuje Uczestników, Wystawców, Ochronę, Helperów, Gości,
Przedstawicieli prasy i mediów oraz Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Załącznik nr 1 – Regulamin kupna wejściówek
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Niniejszy regulamin kupna wejściówek stanowi załącznik do regulaminu TARGÓW.
Warunkiem kupna wejściówki jest spełnienie poniższych warunków.
Zakup wejściówek jednodniowych odbywa się w kasach biletowych na terenie TARGÓW.
Ceny wejściówek ustalają Organizatorzy.
Wejściówkę na TARGI może kupić osoba pełnoletnia.
Przy kupnie wejściówki, Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub
innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
7. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do okazania pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego podczas kupna wejściówki na terenie TARGÓW.
8. Osoby poniżej 12 roku życia mogą kupić wejściówkę tylko w obecności rodzica/opiekuna
prawnego.

9. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii promujących
TARGI, na których będzie występował jego wizerunek.
10. Każdy Uczestnik TARGÓW zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Stowarzyszenie Sabat Fiction oraz Targi Kielce.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu kupna wejściówek.
Załącznik nr 2 – Regulamin akredytacji prasowych
1. Niniejszy regulamin akredytacji prasowych stanowi załącznik do regulaminu TARGÓW.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie formularza
akredytacyjnego.
3. Termin składania wniosków o akredytację mija 22 września 2017.
4. Akredytacja prasowa upoważnia do:
a. bezpłatnego wejścia na teren TARGÓW,
b. wykorzystania zdjęć i materiałów prasowych udostępnianych przez Organizatora,
c. fotografowania i filmowania wydarzeń z TARGÓW,
d. udziału w konferencjach prasowych organizowanych w związku z TARGAMI.
5. Liczba akredytacji jest ograniczona. O przyznaniu akredytacji Organizatorzy poinformują
drogą mailową najpóźniej do dnia 24 września 2017.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania
przyczyny oraz do przyznania akredytacji prasowej mniejszej liczbie osób niż zgłoszona.
7. Akredytacje będzie można odebrać w kasach przy wejściu na teren TARGÓW począwszy
od pierwszego dnia TARGÓW, tj. 29 września 2017.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu akredytacji prasowych.

