
Regulamin Dixieland 2015

1. Konwent Dixieland odbywa się od 28 do 30 sierpnia 2015 r., w Forcie pancernym 
pomocniczym 53a „Winnica”. Organizatorem konwentu jest grupa Larpownia.pl, 
reprezentowana przez Michała Ladra.

2. Konwent Dixieland jest imprezą zamkniętą. Na jego terenie mogą przebywać uczestnicy, 
organizatorzy i wystawcy.

3. Uczestnicy Konwentu Dixieland zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w 
miejscach stanowiących obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z 
przepisów prawa.

4. Uczestnikiem jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła akredytację. Przez 
akredytację należy rozumieć, odpowiednią opłatę, która nie stanowi przychodu i zostanie 
ona przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą Dixieland.

5. Akredytacja za Dixieland 2015 w przedpłacie wynosi 70 zł do 30 czerwca 2015, 80 zł do 10 
sierpnia 2015, 90 zł od 11 sierpnia do 28 sierpnia 2015. Akredytacja podczas konwentu 
wynosi 90 zł. Akredytacja nie podlega zwrotowi. Przedpłat należy dokonywać na konto.

6. Podpisanie listy uczestników lub dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z 
potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego 
przestrzegania.

7. Osoby przebywające na Konwencie muszą przy akredytacji okazać dokument 
potwierdzający tożsamość, ponadto osoby poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć zgodę 
rodzica lub opiekuna. 

8. Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych 
osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu tożsamości, miejscowość, z której 
pochodzi). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji na użytek 
Organizatora i nie są udostępniane osobom trzecim. 

9. Ze względów bezpieczeństwa aby móc uczestniczyć w konwencie Dixieland należy mieć 
ukończone 18 lat. Osoby powyżej 15 roku życia mogą uczestniczyć w konwencie pod 
warunkiem dostarczenia organizatorowi pisemnej zgody od opiekunów prawnych, zgodnej z
poniższym wzorem:

„miejscowość, data
Ja, (imię i nazwisko prawnego opiekuna, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer 
telefonu), zgadzam się, aby mój syn/córka (niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko dziecka) 
uczestniczył w konwencie Dixieland, odbywającym się w dniach 28-30 sierpnia w Forcie 
pomocniczym pancernym 53a „Winnica” w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z 
regulaminem i programem imprezy, oraz że biorę całkowitą odpowiedzialność za zachowanie 
mojego dziecka podczas imprezy i przestrzeganie przez niego regulaminu w trakcie trwania 
Konwentu oraz w czasie dojazdu i powrotu do domu.

.................................................................
czytelny podpis”

Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w Konwencie, wyjątkiem jest sytuacja kiedy 
uczestnikiem Dixieland jest także prawny opiekun osoby małoletniej. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora – przypinki, będącego 
równocześnie dowodem uiszczenia akredytacji, według wzoru określonego przez 
organizatorów, przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na 



każde wezwanie organizatorów.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone 

bądź pozostawione bez opieki podczas trwania Konwentu. Organizatorzy udostępnią 
powierzchnię, gdzie będzie możliwość pozostawienia cennych przedmiotów.

12. Od momentu przyjazdu na teren Konwentu, do momentu zakończenia imprezy każdy z 
uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. 
Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki, ani szkody powstałe z przyczyn leżących po 
stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące 
prowadzić do podobnych skutków. Fort pancerny pomocniczy 53a „Winnica” jest obiektem 
zabytkowym i niezabezpieczonym. Sprawcy szkód będą będą pociągani do 
odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne 
uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą 
wyłącznie ich sprawcy. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia, ani nie przewidują 
możliwości jego wykupienia. 

14. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych 
uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego regulaminu 
zostaną pozbawione prawa do uczestnictwa w Konwencie bez zwrotu akredytacji. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej (od 
2:00 – 8:00), oraz do zachowywania się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim 
uczestnikom i osobom trzecim.

16. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren Konwentu broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i 
wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów, która nie będzie oznaczała 
przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki użycia.

17. Podczas larpa zakazuje się odtwarzania muzyki mechanicznej.
18. Podczas Konwentu zabrania się dokonywania trwałych zmian na terenie Fortu pancernego 

pomocniczego 53a „Winnica” oraz przyległości, ze względu na zabytkowy charakter obiektu.
19. Z przyczyn bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających 

zabrania się wstępu na teren Fortu 53a „Winnica”. Alkohol wolno spożywać na terenie 
wyznaczonego przez Organizatorów obozu namiotowego.

20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie, w 
szczególności w miejscu biwakowania, i do podporządkowania się zarządzeniom i prośbom 
organizatorów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie 
konwentu. 

21. Każdy uczestnik ma prawo czuć się komfortowo podczas Konwentu, dlatego zabrania się 
naruszania nietykalności osobistej w sposób godzący w jego godność.

22. Rozbijanie namiotów poza przestrzenią do tego wyznaczoną jest zabronione. 
23. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. A w sytuacji 

zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.
24. Każdy uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach 

poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Organizatora. 
25. Samodzielne naklejanie plakatów, ogłoszeń itp. na terenie Konwentu bez zgody 

Organizatora jest zabronione. 
26. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.


