
       Regulamin “17 Zamojskich Spotkań z Fantastyką” 
 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w 17 
Zamojskich Spotkaniach z Fantastyką. 

2. 17 Zamojskie Spotkania z Fantastyką (zwane dalej Konwentem) są imprezą trzydniową, która 
rozpoczyna się w piątek 06.08.2019 o godz. 16, a kończy w niedzielę 08.09.2019 o godz. 1 

3. Głównym organizatorem Konwentu jest Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne “Czerwony 
Smok” (zwane dalej Organizatorem).  

4. Konwent odbywa się na terenie Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych 
im. Powstania Zamojskiego przy ul.Henryka Sienkiewicza 22A, gdzie do dyspozycji 
uczestników Konwentu zostały oddane wyznaczone sale i toalety.  

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w informatorze 
konwentowym, udostępnianym w punkcie rejestracyjnym.  

6. Wszyscy uczestnicy Konwentu mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem, 
zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści. Niedopełnienie tego obowiązku 
nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.  

7. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkować może usunięciem z Konwentu bez zwrotu kosztów 
akredytacji. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne 
poniesione przez uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i 
prawną ponoszą ich sprawcy. 

9. Organizator nie utożsamia się z wypowiedziami i opiniami uczestników Konwentu, w tym 
twórców programu. 

10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy Konwentu. Ostateczna decyzja należy do 
koordynatora Konwentu. 
 

Akredytacja 

11. Na terenie Konwentu przebywać mogą wyłącznie organizatorzy, obsługa, ochrona, twórcy 
programu, oraz osoby, które otrzymały akredytację.  

12. Uczestnicy Konwentu mają obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, 
wydawanego przy rejestracji na Konwent. 

13. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów. 
Wydanie nowego identyfikatora łączy się z koniecznością ponownego opłacenia akredytacji. 

14. Rejestracja na Konwent wiąże się z koniecznością zaakceptowania Regulaminu, uiszczenia 
opłaty akredytacyjnej, podania danych, o których mowa w punkcie 23. Regulaminu, oraz 
udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.   

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestnika o jednorazowe okazanie 
dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych, o których mowa w punkcie 23. 
Regulaminu przy rejestracji na Konwent.  
  



16. W przypadku uczestników małoletnich niezbędna jest świadoma zgoda na udział w 
Konwencie, udzielona przez ich rodzica/opiekuna prawnego.  

17. Wzory wyżej wymienionych zgód dostępne są na stronie internetowej Organizatora oraz w 
punkcie rejestracyjnym.  

18. Opłata akredytacyjna wynosi: 

a.pełna (uprawnia do przebywania na terenie Konwentu przez cały czas 
imprezy): 20 zł, 

b.piątkowa (upRawnia do przebywania na terenie Konwentu od początku imprezy do 
godz. 24 w piątek): 8 zł, 

c.sobotnia (uprawnia do przebywania na terenie Konwentu od godz. 9.00 w sobotę do 
godz. 24 w sobotę): 12 zł, 

d.niedzielna (uprawnia do przebywania na terenie Konwentu od godz. 9.00 w 
niedzielę do zakończenia imprezy): 5 zł. 

19. W przypadku opłacenia akredytacji pełnej obowiązują następujące zniżki: 

a.prowadzenie jednego punktu programu: 50% kosztu opłaty, 

 
 b.prowadzenie więcej niż jednego punktu programu: 100% kosztu opłaty, 
  

c.dojazd powyżej 150 km: 50% kosztu opłaty, decyduje adres zameldowania lub 
okazany bilet, 
  

d.pomoc w charakterze obsługi/wolontariusza: 100% kosztu opłaty, do zwrotu po 
zakończeniu Konwentu, 
  

e.udział w konkursie strojów (cosplay): 50% kosztu opłaty, do zwrotu po 
rozstrzygnięciu konkursu, 

 f.dzieci do 7 roku życia:100% kosztu opłaty. 
  

20. Zniżki mogą się kumulować, jednak nie mogą przekroczyć wysokości 100% opłaty.  
21. Zniżka opisana w punkcie 18.d. nie jest zwracana w wypadku niewywiązania się z 

obowiązków obsługi/wolontariusza; zniżka opisana w punkcie 18.e. nie jest zwracana w 
wypadku braku udziału w konkursie cosplay bądź zaprezentowaniu stroju o charakterze 
pozornym. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu 
w przypadku nieprzeprowadzenia tychże z własnej winy zobowiązane są wnieść dopłatę do 
akredytacji w wysokości zniżki. Decyzja w zakresie tych kwestii należy do organizatorów. 
 



 

Dane osobowe 

22. Administratorem danych osobowych uczestników Konwentu w rozumieniu ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Zamojskie 
Stowarzyszenie Kulturalne “Czerwony Smok” z siedzibą w Zamościu, kod pocztowy 
22-400, przy ul. Partyzantów 13, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000392712, adres e-mail: zskczerwonysmok@gmail.com.  

23. Dane przetwarzane dotyczyć mogą imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, 
adresu e-mail, miejsca zamieszkania. Nie są przetwarzane dane wrażliwe. Dane osobowe nie 
są przekazywane innym podmiotom, poza granice kraju ani do organizacji 
międzynarodowych.  

24. Dane osobowe, w zakresie wymienionym powyżej, przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia Konwentu, w tym rejestracji jego uczestników i wolontariuszy oraz 
przeprowadzenia programu imprezy. 

25. Odbiorcami danych osobowych, w zakresie wymienionym powyżej, są organizatorzy oraz 
wolontariusze/obsługa Konwentu.  

26. Dane osobowe uczestników Konwentu w zakresie wymienionym powyżej będą 
przechowywane do czasu zakończenia wszystkich spraw organizacyjnych związanych z 
Konwentem, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od daty zakończenia Konwentu. Po 
upływie tego okresu dane zostaną zniszczone (w przypadku danych w formie papierowej) 
bądź trwale usunięte (w przypadku danych w formie cyfrowej).  

27. W celach promocyjno-marketingowych związanych z Konwentem przetwarzane mogą być 
także wizerunek lub głos uczestnika.  

28. Zakres przetwarzania wizerunku lub głosu obejmuje publikowanie, zwielokrotnianie oraz 
rozpowszechnianie tychże, w formie fotografii, nagrań i innego rodzaju materiałów 
audiowizualnych, w mediach społecznościowych i na stronach internetowych związanych z 
Organizatorem, a także w innych materiałach promocyjnych w postaci ulotek, broszur i tym 
podobnych.  

29. Dane w postaci utrwalonego wizerunku lub głosu przekazywane mogą byćpodmiotom 
współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konwentu, takim jak współorganizatorzy 
czy patroni medialni, oraz podmiotom wykonującym dla Organizatora od strony technicznej 
materiały określone w powyższym punkcie. 

30. Podstawową kategorią odbiorców danych w zakresie wizerunku i głosu są osoby, wśród 
których prowadzona jest promocja Konwentu.  

31. Dane osobowe uczestników Konwentu w zakresie wizerunku i głosu przetwarzane będą przez 
czas nieokreślony.  

32. Przetwarzanie wizerunku i głosu odbywać się będzie z poszanowaniem prywatności i dóbr 
osobistych uczestników Konwentu, nie uchybiając powszechnie obowiązujacym przepisom 
w tym zakresie. 
  

33. Podstawą przetwarzania powyższych kategorii danych osobowych jest dobrowolna i 
świadoma zgoda, wyrażona przy rejestracji na Konwent na miejscu imprezy.  

34. W przypadku uczestników małoletnich, zgody udziela ich opiekun prawny, podając
kontaktowy numer telefonu. Postanowienia regulaminu dotyczące danych osobowych 



uczestników Konwentu stosuje się odpowiednio do opiekuna prawnego małoletniego 
uczestnika Konwentu. 

35. Uczestnicy Konwentu posiadają pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody bądź usunięcia danych niezbędnych do 
organizacji Konwentu, skorzystanie z tego prawa łączy się z możliwością usunięcia 
uczestnika z Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.  

36. Uczestnicy Konwentu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne 
obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

37. Dane zabezpieczane są przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dotyczy to zarówno 
danych w formie papierowej, jak i cyfrowej. 
 

 

Sprawy porządkowe 

38. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania 
alkoholu oraz środków odurzających. 

39. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. 
40. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Konwentu. Zakaz nie dotyczy 

zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.  
41. Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu niebezpiecznych przedmiotów, w tym w 

szczególności broni białej, palnej i pneumatycznej, amunicji oraz materiałów 
pirotechnicznych. Spod zakazu wyłączone mogą zostać osoby przygotowujące określone 
punkty programu, niezbędna jest w tym zakresie zgoda organizatora oraz odpowiednie 
zabezpieczenia.  

42. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących 
na terenie Konwentu oraz zachowywania porządku i czystości.  

43. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, a także 
przestrzegania reguł fair play w grach, konkursach i turniejach.  

44. Organizatorzy i obsługa/wolontariusze zastrzegają sobie pełne prawo do uczestnictwa w 
konkursach, zawodach i turniejach.  

45. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konwentu.  
46. Rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych wymaga 

zgody organizatorów.  
47. W trakcie Konwentu działa wypożyczalnia gier planszowych (Games Room). Wypożyczenie 

gry łączy się z koniecznością oddania jej w stanie niepogorszonym. Uczestnik Konwentu 
wypożyczający grę ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub braki od 
momentu wydania jej przez obsługę Games Roomu do momentu jej zwrócenia. 
Wypożyczanie gier każdorazowo odbywa się na zasadach umowy użyczenia.  
 



 

 
 


