
Regulamin minikonwentu

Choroszczańska Noc Gier

1. Każdy uczestnik minikonwentu  Choroszczańska Noc Gier wchodząc na teren spotkania 

akceptuje niniejszy regulamin.

2. Minikonwent  Choroszczańska Noc Gier odbędzie się w nocy z 21 na 22 listopada 2015 

roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, przy ulicy Henryka 

Sienkiewicza  29.  Minikonwent  rozpocznie  się  o  godzinie  20:00  21  listopada  2015,  a 

zakończy się o godzinie 6:00 22 listopada 2015 roku.

3. Wstęp na Chorosczańską Noc z Grami jest bezpłatny. 

4. Organizatorem  minikonwentu  jest  Miejsko-Gminne  Centrum  Kultury  i  Sportu  w 

Choroszczy.

5. Za naruszenie regulaminu organizatorzy mogą usunąć uczestnika z trenu minikonwentu.

6. Osoby  niepełnoletnie  powinny  mieć  ze  sobą  pisemną  zgodę  rodziców  lub  opiekunów 

prawnych na uczestnictwo w Choroszczańskiej Nocy z Grami oraz dokument umożliwiający 

ustalenie wieku uczestnika (legitymacje szkolną lub dowód osobisty). W wypadku braku 

takiej zgody oraz dokumentów osoby te nie będą wpuszczone na minikonwent.

7. Regulamin Chorosczańskiej Nocy z Grami dostępny będzie na stronie kultura.choroszcz.pl 

oraz na miejscu imprezy.

8. Każdy  uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikacje  swojego  wizerunku  w  materiałach 

poligraficznych i elektronicznych promujących minikonwent.

9. Na teren minikonwentu nie można wnosić broni oraz przedmiotów niebezpiecznych, które 

mogły by narazić na utratę zdrowia lub życia innych uczestników.

10. Na terenie minikonwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów 

alkoholowych.  Ponadto  obowiązuje  całkowity  zakaz  wnoszenia  i  zażywania  substancji 

psychotropowych,  odurzających  oraz  narkotyków.  Osoby  przebywające  pod  wpływem 

powyższych  substancji będą usunięte z trenu imprezy. W przypadku odmowy opuszczenia 

trenu przez uczestnika pod wpływem powyższych substancji zostanie wezwana policja. 

11. Na terenie minikonwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów z 

wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 

12. Każdy uczestnik  powinien  zachować kulturę  osobistą  oraz  porządek.  Osoby,  które  będą 

zakłócały porządek, sprawiały zagrożenie sobie lub innym oraz nie będą szanowały mienia 

organizatora i  innych uczestników zostaną usunięte z trenu imprezy oraz pociągnięte do 

odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren minkonwentu. Zakaz nie dotyczy psów-

przewodników osób niepełnosprawnych. 



14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


