
REGULAMIN PODLASKIEGO FESTIWALU FANTASTYKI CHORCON 2019 
 
Podlaski Festiwal Fantastyki Chorcon 2019 organizowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy odbywa się 13 kwietnia br. w siedzibie M-GCKiS przy ul. Sienkiewicza 29. 

 
1. Każdy uczestnik Podlaskiego Festiwalu Fantastyki 2019 (zwanego dalej Chorconem lub Festiwalem) 
biorąc udział w wydarzeniu akceptuje niniejszy regulamin oraz przepisy porządkowe właścicieli obiek-
tów, w których odbywa się Festiwal oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regula-
minu. Niedopełnienie tego obowiązku NIE może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku 
do Organizatorów konwentu. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów. 
2. Za naruszanie regulaminu Organizatorzy mogą wyciągnąć konsekwencje wobec uczestników, takie 
jak wydalanie z konwentu. Odpowiedzialne osoby będą identyfikowane i pociągnięte do odpowie-
dzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej). 
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy wejściu podpisaną przez rodzica lub opie-
kuna prawnego, zgodę na uczestnictwo w konwencie oraz ważną legitymację uczniowską, tymczaso-
wy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika. 
4. Regulamin dostępny będzie na stronach: kultura.choroszcz.pl i fantastyka.choroszcz.pl oraz na 
terenie Chorconu. 
5. Chorcon odbywa się na terenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. 
Sienkiewicza 29 od godziny 10:00 dnia 13 kwietnia 2019 r. 
6. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się 
decyzjom Obsługi oraz Organizatorów. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z 
konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. 
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, 
mieniu i umyśle. 
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. 
9. Zabronione jest wnoszenie na teren Chorconu: 
– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji; 
– przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych); 
– amunicji do wyżej wymienionych; 
– broni białej (z wyjątkiem tzw. larpowej broni bezpiecznej); 
– broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.); 
– materiałów wybuchowych; 
– substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych; 
– środków odurzających; 
– innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 
10. Na terenie Festiwalu zabrania się: 
– spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także prze-
bywania pod ich wpływem; 
– zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników oraz 
swojego; 
– niszczenia wyposażenia i budynku konwentu; 
– prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami; 
– powielania multimediów chronionych prawami autorskimi. 
11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych 
mogą zostać usunięte z terenu konwentu. W przypadku odmowy opuszczenia terenu konwentu lub 
zachowania agresywnego Organizatorzy zobowiązani są powiadomić policję. 
12. Każdy uczestnik Chorconu zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. 
Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu – ich decyzja jest 
ostateczna. 



13. Na terenie konwentu należy zachować porządek i czystość, a zwłaszcza sprzątać pomieszczenia, w 
których się przebywało, tak aby pozostawić je w stanie nie gorszym niż zastany. 
14. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły 
szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finanso-
wej). 
15. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach 
przeznaczonych do tego celu. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego prze 
znaczonymi będą niezwłocznie usuwane. Wcześniej wspomniane materiały można rozwieszać poza 
miejscami do tego wyznaczonymi, jedynie za zgodą Organizatorów. Osoby nie respektujące powyż-
szych warunków zostaną wydalone z terenu konwentu oraz pociągnięte do odpowiedzialności finan-
sowej, w przypadku napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania. 
16. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Chorconu organem rozstrzygającym jest koordyna-
tor. 
17. Organizatorzy Chorconu 2019 nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w 
tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu i nie ponoszą za nie odpowiedzial-
ności. 
18. Na terenie Chorconu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w 
szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego 
zakazu, mogą zostać usunięte z terenu konwentu. 
19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Chorconu. Zakaz nie dotyczy psów przewodników 
osób niepełnosprawnych. 
20. Każdy uczestnik festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwa-
nia konwentu w celach promocyjnych Chorconu oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów. 
21. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na 
terenie Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miej-
sca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. 
22. W razie jakiegokolwiek sporu należy zgłosić się do Koordynatora, Organizatora.  
23. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu Ochrona, Organizator lub Koordy-
nator mają prawo usunąć daną osobę z terenu Konwentu. 
24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 


