Regulamin Larp - Cytadela 2017
1. Na terenie LARPa mogą przebywać wyłącznie organizatorzy (zwani dalej
Organizacją), osoby przez nich upoważnione, oraz osoby które przeszły akredytację
(zwane dalej Graczami)
2. Uczestnictwo w LARPie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. Graczem mogą zostać jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, bez ograniczonej
zdolności do czynności prawnej.
4. Na teren LARPa wstępu nie mają osoby, którym Organizator odmówi prawa
wstępu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
5. Gracz zobowiązuje się podporządkować poleceniom Organizacji.
6. Gracz jest zobowiązany zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
7. Osoby łamiące regulamin, zachowujące się w sposób agresywny lub wulgarny,
stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia wobec innych uczestników oraz wobec
siebie mogą zostać usunięte z LARPu i/lub zgłoszone na policję w celu usunięcia z
terenu konwentu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
– rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki,
– szkody poniesione przez Graczy, ubezpieczenie każdy Gracz powinien wykupić we
własnym zakresie
– szkody spowodowane przez czynniki niezależne i obiektywne (tornada, sarny, etc.)
– szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie
9. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie szkody jakich
dokona na terenie konwentu.
10. Gracz jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia wszystkich wypadków,
szkód oraz incydentów zagrażających życiu lub zdrowiu zaistniałych na terenie
LARPa.
11. Wszyscy Gracze znajdujący się w strefach gry nie będących strefami OFF-Battle
i OFF-ASG zobowiązani są do noszenia gogli, okularów ochronnych lub innej
dopuszczonej ochrony oczu.
12. W obszarach gry nie przeznaczonych do użycia replik broni ASG (OFF-Battle)
repliki te wolno nosić tylko w sposób bezpieczny tzn:
Broń długa: Trzymana za lufę/frontowy grip, z dala od ciała, z lufą skierowaną KU GÓRZE,
bezpiecznikiem w pozycji SAFE.
Broń osobista (pistolety/ rewolwery): W kaburze z bezpiecznikiem w pozycji SAFE.

Dopuszczane jest transportowanie broni długiej na pasie nośnym POD WARUNKIEM, że w
trakcie transportu lufa broni skierowana jest KU GÓRZE, a bezpiecznik znajduje się w
pozycji SAFE.

13. Zabrania się wnoszenia na teren LARPa środków odurzających, broni palnej,
materiałów wybuchowych, radioaktywnych i innych powszechnie uznawanych za
niebezpieczne.
14. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieregulowanych niniejszym
regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
15. Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

