INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
ORAZ REGULAMIN

LOKALIZACJA

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03–901 Warszawa

WEJŚCIE
Piesze wejście na stadion: Wejście od ulicy Wybrzeże Szczecińskie bramą nr 5,
(zobacz mapkę na ostatniej stronie).

PARKING
Na terenie stadionu zostaną przygotowane płatne parkingi dla aut osobowych w
garażu podziemnym. Wjazd na parking od ulicy Wybrzeże Szczecińskie bramą nr
6, poziom -3 (zobacz mapkę na ostatniej stronie).
DATA I GODZINA
Wejście na stadion będzie możliwe od godziny 10:00 rano 20 września 2018
roku. Planowane zakończenie wydarzenia o godzinie 17:00.
CATERING
Podczas wydarzenia przewidziane są strefy cateringu, w których będzie można
zakupić jedzenie i napoje. Pure Expo nie organizują stanowisk cateringowych,

zajmuje się tym firma zewnętrzna. Osoby, które przebywają na specjalnej diecie
proszone są o zabranie ze sobą własnego prowiantu. Kioski cateringowe
znajdują się na terenie całego biznes klubu i będą mieli do nich dostęp wszyscy
uczestnicy wydarzenia.
REJESTRACJA
Rejestracja ‐ wejście uczestników na stadion ‐ rozpoczyna się 20 września 2018
roku, od godziny 10:00. Prosimy o udanie się do recepcji rejestracyjnych,
gdzie jako zarejestrowani uczestnicy odbierzecie Państwo identyfikatory wstępu.
Identyfikatory te upoważniają do poruszania się po wszystkich strefach
wydarzenia: IT Future Expo, IT Career Summit, konferencja Twoja kariera w IT
oraz IT Future Congress. Identyfikatory będą skanowane za każdym razem,
kiedy wchodzą Państwo do danej strefy.
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ZABRONIONE
NAGRYWANIE/FILMOWANIE/FOTOGRAFOWANIE
Bez uprzedniej zgody Organizatora filmowanie i nagrywanie w formie cyfrowej
czy video podczas wydarzenia jest zabronione. Zabronione jest również robienie
zdjęć aparatem
oraz
telefonem
komórkowym. Niezastosowanie
się
do powyższego będzie
miało konsekwencje prawne oraz konsekwencje
usunięcia uczestnika z wydarzenia bez prawa powrotu.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU I INNYCH UŻYWEK
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, jak i innych
używek na terenie stadionu. W przypadku, gdy uczestnik będzie pod wpływem
alkoholu lub innych używek, może zostać poproszony o opuszczenie wydarzenia
bez prawa powrotu.
NIEUSTALONE ZORGANIZATOREM DZIAŁANIA REKLAMOWE
W trakcie trwania wydarzenia, przed i po obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji
jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników wydarzenia (w szczególności
ulotek reklamowych, oferowanie zniżek dla uczestników na inne wydarzenia

oraz innych działań mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie
obiektu, jak i w jego obrębie) bez pisemnej zgody Organizatora/specjalnego
oznaczenia dla wystawców. Niezastosowanie się do powyższego będzie miało
konsekwencje prawne oraz konsekwencje usunięcia uczestnika z wydarzenia bez
prawa powrotu.

MAPKA

www.itfuture.pl/warszawa

