Regulamin nielicencjonowanych funkcjonariuszy ochrony konwentowej

1. Niniejszy regulamin dotyczy obsługi XXXII Bachanaliów Fantastycznych przez osoby,
które będą wykonywać prace społeczne nie będąc członkami Zielonogórskiego Klubu
Fantastyki Ad Astra.
2. Osoby, o których mówi niniejszy regulamin są osobami odpowiadającymi za
bezpieczeństwo oraz spokój podczas imprezy (Patrol Konwentowy) oraz osób
wykonujących drobne zadania ułatwiające przebieg całego konwentu (Helperzy).
3. Osoba odpowiedzialna za osoby wymienione w pkt.2 , sprawną ich pracę,
koordynację ich działań, a także nadzór nad wykonywanymi zadaniami, wybrana
zostanie przez organizatorów, a wszelkie zmiany osobowe powinny zostać
zatwierdzone przez organizatorów.
4. Do głównych zadań osób należących do Patrolu Konwentowego należą
kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu imprezy przez osoby na
terenie konwentu, w szczególności:
a) Egzekwowanie posiadania przez osoby przebywające na terenie konwentu
identyfikatora wydanego przez organizatorów
b) Egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu poza wyznaczonym czasem i
miejscami
c) Egzekwowanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonym
czasem i miejscami
d) Egzekwowanie całkowitego zakazu zażywania środków psychoaktywnych,
psychotropowych i odurzających
e) Egzekwowanie przestrzegania ciszy nocnej , oraz przestrzegania zasad
współżycia na sleeproomie.
f) Zachowanie wysokiej kultury osobistej w czasie pełnienia obowiązków jak i
poza nim
g) Dbanie o spokój i porządek z uwzględnieniem norm społecznych
h) Dbanie o bezpieczeństwo bhp oraz p.poż w tym: reagowanie na zachowania
potencjalnie niebezpieczne, a także reagowanie na możliwe zdarzenia losowe
zagrażające bezpieczeństwu.
5. Do głównych zadań osób należących do grupy Helperów jest dbanie o sprawny
przebieg imprezy oraz wspieranie organizatorów w sprawach bieżących, w
szczególności:
a) Dbanie o czystość na terenie konwentu
b) Zachowanie wysokiej kultury osobistej w czasie pełnienia obowiązków jak i
poza nim
c) Zapewnienie obsługi prelekcji oraz innych punktów programu zgodnie z
poleceniami organizatorów, w tym: dostarczenie wody, odpowiedniego
zabezpieczenia technicznego, a także zapewnienie spokojnego ich przebiegu
d) Aranżacja sal prelekcyjnych
e) Zapewnienie bezpieczeństwa bhp i p.poż osobom przebywającym na terenie
konwentu, poprzez informowanie o wszelkich naruszeniach, odpowiednich
osób.
f) Egzekwowanie przestrzegania ciszy nocnej oraz przestrzegania zasad
współżycia na sleeproomie.
g) Aktywne reagowanie na zapytania i potrzeby uczestników konwentu
h) Inne działania zlecone przez Koordynatora lub organizatora.
6. Za niewywiązywanie się z powierzonych zadań lub lekceważące do nich podejście
organizator przewidział następujące sankcje:
a) Odebranie uprawnień wynikających z pełnionej funkcji
b) Odebranie pakietu prezentowego
c) Odebranie prawa do darmowego wyżywienia w części lub w całości

d) Odebrania prawa do darmowego noclegu
e) W skrajnych przypadkach organizator może wydalić osobę z konwentu.
7. Osoby pełniące funkcje opisane w tym regulaminie zobowiązane są do zachowania
trzeźwości w czasie pełnienia obowiązków, jak również trzeźwości przed
przystąpieniem do nich. Organizator zastrzega sobie możliwość badania trzeźwości .
8. Osoby pełniące funkcje wymienione powyżej obowiązuje całkowity zakaz używania
przemocy fizycznej i słownej, a wszelkie konflikty powinny być rozwiązywane drogą
mediacji. W przypadku trudności należy wezwać koordynatora, który podejmie
decyzję o ewentualnym wezwaniu służb powołanych do dbania o spokój i porządek.
9. W wyjątkowych sytuacjach osobom przysługuje możliwość niestawienia się do
pełnienia powierzonej im funkcji pod warunkiem zgłoszenia tego osobie
odpowiedzialnej wymienionej w pkt. 3. minimum na 12 godzin wcześniej.
10. Za wszelkie przypadki naruszenia prawa przez osoby funkcyjne organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
11. Za wszelkie zniszczenia powstałe w skutek nieuzgodnionego z organizatorami
działania osób, których dotyczy ten regulamin, odpowiedzialność materialną i cywilną
ponoszą osoby, które się jej dopuściły.

