Regulamin korzystania z sali noclegowej
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z noclegów w ramach Warsaw Comic Con
Spring Edition 2018
2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy uczestnicy i wolontariusze
oraz pomoc korzystający z noclegu
3. Nocleg ma miejsce w hali E Ptak Warsaw Expo, przy al. Katowickiej 64 w Nadarzynie
4. Korzystanie z noclegu możliwe jest od dnia 20.04.2018 od godz. 17.00 do godz. 9.00 w dniu
22.04.2018.
5. Nocleg jest koedukacyjny. Organizator nie zapewnia karimat, materacy, łóżek, koców,
śpiworów, pościeli ani ręczników itp.
6. W hali będzie zapewniony dostęp do toalet oraz pryszniców.
7. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg
imprez, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym do
zapoznania się z ich treścią. Stosowne informacje wywieszone są w hali noclegowej przy
wejściu XXXXX (tu dopisać gdzie, bo nie wiem)
9. Korzystający z noclegu są zobowiązani do zachowania porządku i czystości. Powstałe szkody
wyrządzone przez korzystającego z noclegu zostaną przez niego pokryte w całości.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na hali noclegowej
oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
11. Nocleg dostępny jest wyłącznie uczestnikom Warsaw Comic Con Spring Edition 2018, którzy
zakupili bilet z opcją noclegu oraz wolontariuszom i pomocy upoważnionej przez
Organizatora.
12. Wpuszczanie na halę noclegową będzie odbywać się na podstawie ważnego biletu z opcją
noclegu.
13. Zabronione jest wprowadzanie na halę osób towarzyszących bez ważnego biletu z opcją
noclegu.
14. Korzystający z noclegu muszą zgłosić się najpóźniej do godz. 22.00.
15. W hali obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00 - 5.30.
16. Używanie grzałek elektrycznych oraz otwartego ognia w hali noclegowej jest zabronione.
17. Na terenie hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających.
18. Korzystający z noclegu nie stosujący się do poleceń Organizatora, zakłócający spokój
pozostałym uczestnikom, zachowujący się agresywnie lub będący w stanie nietrzeźwym
mogą zostać pozbawieni prawa do noclegu w trybie doraźnym.
19. Każda osoba korzystająca z noclegu zobowiązana jest do zaakceptowania niniejszego
Regulaminu.
20. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z hali bez zwrotu
kosztów noclegu i ewentualnych innych kosztów.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. O
każdej zmianie regulaminu Organizator będzie informował poprzez wywieszenie jego
aktualnej treści przy drzwiach wejściowych na teren obiektu. Fakt wywieszenia zmienionego
regulaminu będzie każdorazowo oznajmiany poprzez nagłośnienie.

