CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LA LAN PARTY FTW'19
Per accedir a la “ Lan Party FTW “, cal acceptar sense restriccions els termes i condicions que es
detallen a continuació.
L'Ajuntament de Felanitx, promotor de l'esdeveniment, podrà modificar totalment o parcialment les
presents condicions, si les circumstàncies així ho requereixen.
No obstant això, en cas de produir-se qualsevol canvi o modificació, es notificarà mitjançant correu
electrònic a totes les persones apuntades i es publicarà a la web de l'esdeveniment (
http://felanitxtechweekend.com )

1. ORGANITZACIÓ:
L'entitat organitzadora de l'esdeveniment és l'Ajuntament de Felanitx, mitjançant el departament
de Joventut i Noves Tecnologies, plaça Constitució, 1 de Felanitx, 971580051.
La participació a la Lan Party implica l' assabentament i l'acceptació de les bases i condicions
establertes en aquest document. Així com també implica l'acceptació de les diferents regles i
decisions que l'organització pugui prendre en un moment determinat. En cas contrari la
conseqüència serà la immediata exclusió de l'esdeveniment.
2. ADMISSIÓ:
Podran participar totes aquelles persones físiques majors de 18 anys ( en data al començament de
l'esdeveniment ) que acceptin les condicions generals de participació.
En cas que algun menor d'edat hi desitgi participar;

1) Menors de 16 anys: serà imprescindible presentar una autorització per part del
pare/mare/tutor/a i el menor haurà d'estar acompanyat per un tutor/a durant tot
l'esdeveniment. Els pares hauran de firmar les condicions de participació.
2) Majors de 16 anys: també hauran de presentar una autorització firmada pels pares i
aquests també hauran de firmar les condicions de participació, però no cal que estiguin
acompanyats durant l'esdeveniment.
L'organització no es fa responsable dels participants menors d'edat, els seus pare (s ) o tutor ( s ),
seran els responsables d'ells en tot moment i per tot el temps que durarà l'esdeveniment.
El ( els ) pare (s) o tutor (s) dels menors d'edat seran els responsables de vigilar el bon
comportament d'aquests, i el respecte a les condicions establertes en el present document.
3. PLACES LIMITADES:
Les places per participar a la Lan Party FTW seran limitades, per tal de donar un bon servei a tots
els participants. Les places seran assignades per ordre estricte d'inscripció.
4. IDENTIFICACIÓ PERSONAL I IDENTIFICACIÓ D'APARELLS:
A cada participant se li donarà una acreditació personal en el moment de la recepció. Serà
obligatori dur-la durant tot el temps que duri la Lan Party, així com també serà imprescindible dur
al damunt el DNI, per tal de poder-se identificar

en el moment que qualsevol membre de

l'organització ho requereixi. La falta d'un mitjà d'identificació personal, així com també no dur
l'acreditació, pot suposar l'expulsió del participant a l'esdeveniment. No s'admetran fotocòpies,
només documents originals. No es contemplen circumstàncies com a oblidades o qualsevol altre
tipus de circumstàncies per intentar accedir al recinte sense la documentació original.
Pel que fa als diferents aparells que cada participant vulgui entrar al recinte, aquests seran
identificats en el moment de la recepció. Cada aparell haurà de dur la identificació durant tot
l'esdeveniment i seran necessàries per abandonar el recinte amb aquestes pertinences.

5. DRETS DELS PARTICIPANTS:
El participant tendrà dret a:
–

Entrada a la zona establerta per a la Lan Party FTW de les 11h del divendres dia 5 de juliol
fins a les 13h del diumenge 8 de juliol.

–

Un lloc físic on instal·lar l'equip personal amb un punt físic de xarxa i una presa de corrent.

–

Accés a tots els tornejos.

–

Accés a la conferència de Joan Gabriel Gomila.

–

Àrea de descans; estarà ubicada dins una sala del Poliesportiu. Es podran muntar tendes
de campanya per tenir més intimitat i es tendrà accés a dutxes, lavabos, etc... les 24h.

–

Àrea de relax, els participants tendran dret d'accés a les instal·lacions esportives
municipals, especialment a la part de la piscina i als seus serveis ( sauna, jacuzzi, bany de
vapor, etc.. ).

Recordau que per accedir-hi és obligatori l’ús del «gorro de piscina «,

tovallola, banyador i xancles.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS:
L'organització es compromet a adoptar les mesures de control i seguretat necessàries per al
compliment de la legislació aplicable a l'efecte. No obstant això, no es farà responsable dels
possibles robatoris, o substraccions de materials o de qualsevol altre objecte personal, ja siguin
consumibles , no consumibles o d'altres índoles, dels participants a l'esdeveniment, i per tant,
recomana no deixar sense vigilància les pertinences des de l'entrada al recinte fins a la sortida.
Així mateix l'Organització no es fa responsable dels continguts que els usuaris puguin
pujar/descarregar-se d'Internet o que es puguin intercanviar entre si, siguin de la naturalesa que
siguin. Cada participant serà responsable de l'ús que li doni a la infraestructura de xarxa que
l'Organització posa al servei de l'esdeveniment. Cada usuari s'ha d'assegurar que compleix la
normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual, drets d'autor, així com també que no es
comet cap tipus de delicte.
L'Organització no es farà responsable de les caigudes de xarxa que es puguin ocasionar durant la
realització de l'esdeveniment. Tampoc no es farà responsable, en cap cas, dels possibles mals
materials que els equips puguin sofrir durant l'esdeveniment, ocasionats per qualsevol causa
tècnica, recomanam en aquest cas l'ús d'un “ Sai “ com a mesura de protecció. Està prohibit

connectar a la xarxa elèctrica ventiladors/calefactors, microones, llums, enregistradores, o altres
equips que puguin produir talls en la xarxa elèctrica i ocasionar danys el els equips personals dels
participants, els quals no seran assumits en cap cas per l'Organització. L'Organització podrà instar
als participants que duguin a terme qualsevol conducta anteriorment esmentada a abandonar el
recinte.
7. NORMES D'ACTUACIÓ:
•

7.1: Acreditacions: per accedir a la Lan Party, els usuaris hauran de recollir les
acreditacions durant l'horari previst. L'acreditació es recollirà en el punt d'Acreditacions i
Informació habilitat a la porta principal del Poliesportiu Guillem Timoner. És responsabilitat
de cada usuari conservar en bones condicions l'acreditació. És obligatori dur-la posada i
visible, estarà prohibit entrar a l'espai de la Lan Party sense acreditació.

•

7.2: Identificació personal: juntament amb l'acreditació els participants hauran de dur
el DNI. NO es permetrà l'accés a l'esdeveniment a un usuari al que no li coincideixin les
dades personals amb les dades d'acreditació.

•

7.3: Identificació de l'ordinador: Només es permetrà l'accés al recinte amb un
ordinador/consola per usuari. L'Organització identificarà tot el material informàtic o de la
consola de cada usuari ( rates, teclat, auriculars, pantalla, cpu, consola, mandos, etc... ).
Cada un és responsable de conservar en bones condicions aquesta identificació. La retirada
dels ordinadors del recinte només es podrà efectuar quan la identificació coincideixi amb
l'acreditació de cada participant. Si no existeix aquesta coincidència o l'ordinador no
disposa d'identificació, el participant propietari d'aquest haurà de presentar una factura que
acrediti la seva propietat, incloent el número de sèrie de l'equip, o esperar el darrer dia fins
que tothom hagi retirat tots els equips, i que aquest no sigui reclamat per ningú. Si per
qualsevol motiu es necessita substituir una peça ( monitor, CPU, etc... ) s'haurà de notificar
al personal d'acreditacions, presentant la factura i es procedirà a fer una nova identificació.

8. NORMES GENERALS DE SEGURETATS I SALUBRITAT PÚBLICA:
a) Queda prohibit el consum i tràfic d'alcohol, tabac, substàncies psicotròpiques i altres
d'il·legals dins el recinte del Poliesportiu Guillem Timoner. Està permès consumir begudes
no alcohòliques sempre i quan no estiguin dins un recipient de vidre.

b) Queda prohibit menjar dins l'espai destinat als ordinadors, només està permès menjar
aquells aliments considerats snacks. Cal tirar els fems a les papereres i no deixar-los a
terra.
c) No es permet l'entrada amb objectes inflamables, càmping-gas, espelmes, esprais,
etc...així com utensilis de cuina.
9. FALTES I SANCIONS:
•

9.1: Faltes i sancions: tot participant que incompleixi les normes de comportament i les
condicions de participació, o qualsevol altra norma que posi l'Organització, abans o durant
l'esdeveniment per a la seva bona celebració, haurà d'assumir les corresponents sancions.
Aquestes es classifiquen en lleus i greus. No totes les actituds sancionables estan aquí
disposades, l'Organització es reserva el dret a establir les mesures oportunes per al benefici
de tots els participants.
a) Faltes lleus ( es classificaran a discreció de l'Organització, a continuació hi ha una petita
mostra ):
* Molestar verbalment un altre participant.
* Mal ús dels altaveus, només es permet l'ús d'auriculars individuals.
* Ús d'objectes no permesos per l'organització ni per llei.
* Crear problemes durant els tornejos.
b) Faltes greus ( es classificaran a discreció de l'Organització, a continuació hi ha una petita
mostra ):
* Desobediència greu o reiterada de les normes establertes per l'Organització per al
correcte desenvolupament de l'esdeveniment.
* Consum d'alcohol/tabac dins el recinte.
* Facilitar una acreditació pròpia a una altra persona.
* Dur una acreditació d'un altre participant.
* No mostrar l'acreditació en cas que sigui requerit pel personal de seguretat o
d'organització.
* No mostrar les bosses al servei de vigilància, en cas que aquest ho requereixi.
* Intent d'accés de forma no autoritzada i/o atacs de denegació de servei ( DoS ) als
servidors propietat de l'Organització.

* Mal comportament als sanitaris o les dutxes.
* Mal comportament a l'àrea de descans o a la zona de relax.
* Agressió a qualsevol tipus de béns públics posats a disposició de l'esdeveniment per
als usuaris.
* Agressió física a qualsevol persona.
Les faltes lleus seran castigades amb períodes d'incomunicació i la seva acumulació serà castigada
amb l'expulsió, i les faltes greus seran castigades directament amb l'expulsió. En cas que les faltes
siguin constitutives de delicte, se n'informarà l'autoritat policial competent.
En definitiva, en cas de falta o d'incompliment d'una norma que no apareix a la llista anterior,
l'Organització prendrà les mesures necessàries en cada cas en particular.

10. INSCRIPCIONS:
Les inscripcions tendran lloc del 15 de maig al 14 de juny.
Per als participants que s’apuntin abans del 31 de maig, tendran un Welcome Pack, que inclou
camiseta de l’esdeveniment i regalets de benvinguda.

Consultau periòdicament la pàgina web o el facebook Felanitx Tech Weekend per estar
al corrent de possibles modificacions.

