REGULAMIN IMPREZY ,,VI PINIK LOTNICZY”
ORGANIZOWANY DN. 08.07.2018 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”,

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy:
„VI Piknik Lotniczy” będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
2. Teren, na którym odbędzie się Piknik (zwany dalej: „Terenem Imprezy”) jest wygrodzona
część: ziemi (przeznaczona dla widowni) oraz część wyznaczona na strefę pokazów
akrobacyjnych, oraz teren wyznaczony dla osób upoważnionych (zaplecze techniczne
przeznaczone dla osób upoważnionych przez Organizatora).
3. Teren Imprezy jest zaznaczony na graficznym planie Imprezy, który jest dostępny: w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
5. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
zachowywać
się
w
sposób
niezagrażający
bezpieczeństwu
innych
osób,
a w szczególności przestrzegać poniższych postanowień niniejszego regulaminu (zwanym dalej
„Regulaminem Imprezy”) oraz podporządkować się poleceniom członków służby porządkowej
i służby informacyjnej oraz Ochronie.
6. „Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby,
w
tym
pracowników
agencji
ochrony
osób
lub
mienia,
legitymujących
się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie (zwanymi
dalej: „Uczestnikiem Imprezy”), w tym do kontroli uprawnień Uczestników Imprezy
do wstępu na Teren Imprezy.
7. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników
ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

8. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym
regulaminem również regulaminu terenu, który jest dostępny:
a) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
b) w widocznych miejscach na Terenie Imprezy
9. Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny.
10. Wstęp na imprezę możliwy będzie od godz. 11:00 przez wejście główne od strony ulicy.
11. Na terenie imprezy obowiązuje ścisły zakaz wprowadzania zwierząt.
12. Na terenie imprezy oraz w jej pobliżu obowiązuje zakaz handlowaniem wszelkiego rodzaju
balonami oraz zakaz wnoszenia balonów wszelkiego rodzaju na jej teren.

13. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
b) napojów alkoholowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,
e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi,
f) profesjonalnego sprzętu fotograficznego lub kamer; zakaz nie dotyczy osób
legitymujących się akredytacją „media” na Imprezie.
g) wskaźników laserowych.
14. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
w trakcie Imprezy jest zabronione, w związku z czym osoby posiadające te przedmioty
nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas
trwania imprezy, m.in. poprzez:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi
i organizującego pracę służb porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
16. Służby porządkowe organizatora Imprezy są obowiązane odmówić wstępu na Imprezę oraz
przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.8,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym,
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 12,
e) usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub
regulaminem terenu.
17. Służby porządkowe organizatora Imprezy są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przybywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt. 8,
d) stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia
braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
g) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku
na członka Służb Porządkowych lub inną osobę.

18. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną.
19. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może
zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu,
a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku
w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę.
20. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
21. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Imprezy.
22. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, siłę wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia
i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy.
24. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest program Imprezy stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
25. Regulamin i program imprezy jest dostępny:
a) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
b) w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem
imprezy).
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się
przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

