
REGULAMIN FESTIWALU FANCON

Informacje ogólne

1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi lub inne wydarzenia organizowane przez „VYRAL” Sp. z

o.o z siedzibą pod adresem: 03-216 Warszawa Elektronowa 2, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawa Wydział XIII.

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000845484; NIP:

113-30-15-722; REGON 386309534. Regulamin obowiązuje również Wystawców, Gości oraz

Partnerów.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu

(indywidualnego lub w grupie), które obowiązują Zwiedzających.

3. Regulamin jest dostępny:

○ na stronie internetowej www.fancon.pl,

○ w kasach

4. Wstęp na targi lub Miejsce wydarzenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez

Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

5. Każdy uczestnik wydarzenia targowego FANCON (zwanego dalej FANCONem), wykupując lub

otrzymując bilet, akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie go przestrzegać.

6. Wszystkie osoby uczestniczące w FANCONie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i

przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą

do ewentualnych roszczeń w stosunku do VYRAL SP. Z O.O. (zwanego dalej Organizatorem)

7. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą decyzją Organizatora zostać usunięte z terenu

FANCONu. Usunięcie z terenu FANCONu z powodu braku przestrzegania niniejszego regulaminu nie

uzasadnia domagania się zwrotu ceny biletu ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez

uczestnika w związku z nabyciem biletu lub udziałem w FANCONie.

Termin i miejsce wydarzenia

8. FANCON odbywa się na terenie Targów Lublin S.A. w Lublinie ul. Dworcowa 11, 20-460 Lublin i

teren je okalający (zwanymi dalej Targi Lublin) w dniach 31.03-02.04.2023 r.

9. Na terenie FANCONu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:

○ piątek 31.03 - 15:00 - 21:00

○ sobota 01.04 - 10:00 - 21:00

○ niedziela 02.04 - 10:00 - 16:00

10. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie FANCONu do godz. 21:00

zakupionego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia FANCONu.

Bilety



11. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez 2 partnerów: Ebilet Sp. z o.o. - bilety elektroniczne oraz

High5Club Sp. z o.o. - bilety w kasach.

12. Rodzaje biletów:

○ Karnet - 150 zł normalny / 90 zł ulgowy

○ Piątek - 50 zł normalny / 30 zł ulgowy

○ Sobota - 70 zł normalny / 42 zł ulgowy

○ Niedziela - 60 zł normalny / 36 zł ulgowy

13. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 12.

14. Bilet zakupiony w przedsprzedaży podlega wymianie na opaskę w kasie wydarzenia.

15. Na terenie FANCONu może przebywać jedynie osoba posiadająca opaskę do tego uprawniającą

oraz imienny dokument ze zdjęciem, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

16. Każdy uczestnik zobowiązany nosić opaskę w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne

uszkodzenie identyfikatora będzie skutkować niewpuszczeniem na teren FANCONu lub usunięciem

z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia lub zgubienia opaski należy zgłosić się do kas celem

zakupu nowego biletu.

17. Osobom nieposiadającym opaski służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.

Zakazy i prawa uczestnika
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione

przez uczestników FanConu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich

sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

19. Na terenie FanConu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz

środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe lub

zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z

terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji. Zakaz dotyczący

alkoholu nie obowiązuje w wyznaczonej strefie.

20. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami wydarzenia.

21. Na terenie wydarzenia należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest

sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.

22. Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów

i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na wydarzeniu, udaj się do Punktu Informacyjnego i poproś o

pomoc.

23. Na teren wydarzenia zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w

tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji

do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni

treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych,

cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy

przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora

oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i

komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)



24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania

decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można

odwołać się do Organizatora, którego decyzja jest ostateczna.

25. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć

(plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z

Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją

Organizatora..

26. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza

biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn

niezależnych od Organizatora i bez jego winy została przeniesiona, odwołana lub odbyła się jedynie

w części.

27. Na terenie FANCONu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia, Targi Lublin

S.A prowadzą szczególny nadzór nad terenem Festiwalu lub terenem wokół Festiwalu w postaci

środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

28. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, miejsc wyznaczonych do palenia wyrobów

tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz pomieszczeń biurowych.

29. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

30. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Targi Lublin S.A .

znajdują się pod linkiem https://www.targi.lublin.pl/pl/

31. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren FANCONu. Zakaz nie dotyczy

zwierząt-przewodników i asystentów osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczonych.

32. Regulamin zwrotów zakupionych biletów będzie dostępny przy zakupie biletów w kasach oraz na

stronach www.ebilet.pl

33. W przypadku niestosowania się do powyższych ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć

osobę naruszającą Regulamin bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa, a także nałożyć

karę umowną w wysokości dziesięciokrotności stawki przewidzianej w cenniku wystawców, za

stoisko typu standard o minimalnej wielkości, jednak nie więcej niż 5 000,00 złotych.

34. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach,

turniejach i zawodach odbywających się w trakcie wydarzenia.

35. Na terenie wydarzenia zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz

handlu nielegalnymi ich kopiami.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez

uczestników wydarzenia.

37. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników wydarzenia (zdjęcia,

wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na

uwadze ich dobro i godność osobistą.

38. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.i.

http://www.ebilet.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU FESTIWALU FANTASTYKI FANCON

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VYRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(03-130) przy ul. Milejnijnej 43/2, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

0000845484. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania

Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej

należytego wykonania.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Administratora w celu realizacji FANCONu, transakcji sprzedaży biletu, rejestracji

prelegentów i uczestników, a także kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię

i nazwisko, data urodzenia, numer zamówienia, adres e-mail, w przypadku wystawców będących

osobami fizycznymi również numer PESEL oraz adres korespondencyjny, a w przypadku osób

prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikacyjne (NIP, numer konta) dla celów

rozliczenia zawartych zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z

przepisów prawa.

3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji

uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do

prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę

informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w

zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących

druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony. Dane osobowe

wystawców mogą być przekazane poza obszar EOG, do zaufanych partnerów dostarczających

usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). O

takich przypadkach wystawcy zostaną odpowiednio poinformowani.

5. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do

złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do

przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody

przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.



6. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Administrator nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

9. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

contact(at)vyral.pro


