REGULAMIN INTERVIEW IN THE SKY



Wejście na teren eventu, oznacza, że uczestnik zapoznał się oraz zaakceptował
dany regulamin.



Uczestnicy Interview in the Sky są przypinani oraz wypinani z foteli tylko i
wyłącznie przez członków ekipy Dinner in the Sky (obsługa Safety Team).



Obowiązują ograniczenia ze względów medycznych: ciąża, choroby serca (w
przypadku wątpliwości co do udziału w podnoszeniu, prosimy udać się do
Kierownika DITS).



Obowiązują ograniczenia skorzystania z platformy dotyczące wzrostu: min 150
cm.



Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w podnoszeniach wyłącznie w
towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osobą niepełnoletnim na platformie będą
serwowane wyłącznie napoje bezalkoholowe.



Nie wolno odpinać pasów bezpieczeństwa kiedy platforma znajduje się w
powietrzu. Tylko i wyłącznie członkowie załogi odpinają uczestników podnoszeń, w
momencie kiedy platforma zostanie ustawiona ponownie na ziemi.



Nie wolno niczego zrzucać ani upuszczać ze stołu. W przypadku niedostosowania
się do danego podpunktu, wobec Uczestnika zostaną wyciągnięte konsekwencje
adekwatne do spowodowanej przez niego szkody.



Palenie w czasie całego podnoszenia jest zabronione.



Rzeczy osobiste w postaci m.in.: telefonów, aparatów fotograficznych, okularów,
należy położyć jak najbliżej środka stołu, aby nie zsunęły się one podczas
podnoszenia.



Uczestnicy biorący udział w evencie Interview in the Sky ponoszą
odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania eventu.



Jeżeli któremukolwiek z uczestników zrobi się niedobrze lub poczuje się słabo,
musi to zgłosić do członka zespołu, który znajduje się po środku stołu. Platforma
zostanie wtedy sprowadzona na ziemię.



Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu na platformę w tym również żadnych
butelek oraz puszek z innymi napojami.



Na platformę nie będą wpuszczane osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu,
narkotyków lub osoby zachowujące się agresywnie w stosunku do pozostałych
Uczestników czy też członków obsługi.



Ochrona oraz Kierownik DITS odpowiadają za bezpieczeństwo podczas Eventu,
dlatego zawsze mają prawo odmówić wstępu uczestnikowi bez podania przyczyny.



Uczestnicy eventu podchodzą do stołu parami, zajmując miejsca, które zostaną im
wskazane przez członków ekipy Safety team.



Widzom nie wolno przebywać na terenie strefy bezpieczeństwa, która jest
wydzielona za pomocą mobilnych ogrodzeń.



Podczas pracy na platformie DITS zabronione jest wykonywanie gwałtownych
ruchów osób znajdujących się na platformie i ruchów żurawia, które mogłyby
doprowadzić do rozbujania.



Uczestnicy eventu muszą dostosować się do wszystkich zaleceń wydawanych
przez ekipę Safety Team, którzy są odpowiedzialni za przebieg całego wydarzenia.



W przypadku, gdy Uczestnik eventu nie będzie stosował się do wymaganych
zasad, a jego zachowanie będzie wpływać na bezpieczeństwo pozostałych
Uczestników, zostanie on wyproszony z terenu na którym odbywa się event.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione oraz uszkodzone rzeczy na
terenie eventu Interview in the Sky.



Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w evencie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość
ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.



Uczestnicy eventu DITS biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

