
 Regulamin 

1. Festiwal Bazyliszek („Festiwal”) odbywa się w dniach 7-8 lipca 2018 roku w VII LO im. Juliusza 
Słowackiego przy ulicy Wawelskiej 46 w Warszawie. 

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Avangarda (KRS 
0000272294). 

3. Festiwal jest wydarzeniem niekomercyjnym, a Organizatorzy pracują społecznie. 

4. Festiwal ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które 
uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach. 

5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w wydarzeniu są materiały informacyjne z 
numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny należy znać oraz w razie takiej potrzeby podać 
na każde wezwanie Organizatorów lub Ochrony. 

6. Zgubienie materiałów informacyjnych należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie 
akredytacji lub Ochronie. 

7. Każda osoba, która przybędzie na Festiwal, zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość 
ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia. Osoby poniżej 18 roku życia, nie 
będące pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, muszą potwierdzić swoją tożsamość ważną 
legitymacją szkolną oraz przekazać Organizatorom pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego. Treść formularza zgody rodzica lub opiekuna prawnego dostępna jest na stronie 
internetowej Festiwalu: www.bazyliszek.ava.waw.pl 

8. Każdy uczestnik Festiwalu zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii 
promujących Festiwal, na których będzie występował jego wizerunek. 

9. Każdy uczestnik Festiwalu zgadza się na udostępnienie Organizatorom swoich danych 
osobowych (np.: imię, nazwisko, rok urodzenia, nr dowodu tożsamości, miejscowość, z której 
pochodzi). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji na użytek Organizatorów i 
nie są udostępniane osobom trzecim. 

10. Terenem Festiwalu jest budynek VII LO im. Juliusza Słowackiego oraz przylegający do niego 
ogrodzony teren (boisko, patio itp.). Na terenie Festiwalu uczestnikom wolno przebywać od 
godziny 11:00 w sobotę 7 lipca 2018 roku do godziny 16:00 w niedzielę 8 lipca 2018 roku (z 
wyjątkiem uczestników atrakcji o wydłużonym czasie trwania i uczestników występujących w 
funkcji Gżdacza). Obiekt jest czynny całą dobę, również w nocy z 7 na 8 lipca. 

12. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub życia uczestników, w tym broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej i ASG. Punkt ten nie 
dotyczy pokazów i Larpów, jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Ochronie. Użycie ww. 
akcesoriów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich 
wykorzystaniem, lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może zostać ukarane nawet 
usunięciem uczestnika z terenu Festiwalu. 

13. Ochrona i Organizatorzy przyjmują w depozyt przedmioty wymienione w punkcie 12 oraz 
mają prawo do niewpuszczenia na teren Festiwalu lub usunięcia z niego osób niezgadzających się
na przechowywanie takich przedmiotów. 



14. Na terenie Festiwalu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów 
alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających. W przypadku odnalezienia u 
uczestnika ww. środków nastąpi ich natychmiastowa konfiskata oraz wydalenie uczestnika 
Festiwalu, który je posiadał i/ lub używał bez prawa powrotu na teren Festiwalu. 

15. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania epapierosów. 

16. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy. 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić 
samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu. 

17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. 

18. Na Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz zamykania się w salach z wyjątkami ustalanymi 
przez Organizatorów. 

19. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także 
zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu Festiwalu. 

20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez 
uczestników Festiwalu. Sprawcy tych szkód będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem 
danych osobowych przedstawionych Organizatorom. 

21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i 
podporządkowania się decyzjom Organizatorów i Ochrony. 

22. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy. 

23. Sale prelekcyjne i programowe mogą zostać zmienione w sypialne pod warunkiem 
zakończenia odbywającego się w nich programu. Osoby nocujące w tych salach zobowiązane są 
opuścić je najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem się programu. 

24. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Ochrona i Obsługa 
Festiwalu. 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji Regulaminu zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

26. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy. 

27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu. 

28. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu bez podania 
przyczyny. 

29. Dzieci poniżej 12 roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami lub opiekunami. Dla 
młodzieży do 18 roku życia wstęp będzie możliwy po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. 

30. Przy wejściu na Festiwalu każdy uczestnik jest zobowiązany potwierdzić znajomość 
Regulaminu i wyrazić zgodę na jego przestrzeganie poprzez złożenie swojego podpisu na 
odpowiedniej liście. 

31. Regulamin obowiązuje zarówno uczestników Festiwalu, jak i twórców programu, Ochronę, 
Obsługę (Gżdaczy) i samych Organizatorów Festiwalu. 



32. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami 
autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami. 

33. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji 
wynikających z jego łamania. 

34. Strefa dziecięca (KidZone) posiada swój własny regulamin z którym uczestnicy korzystający ze
strefy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać. Regulamin KidZone jest podległy regulaminowi 
Festiwalu Bazyliszek. 


