Regulamin terenu imprezy „Świdnik Air Festival 2018”
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie imprezy masowej
„Świdnik Air Festival 2018”. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania
imprezy masowej, zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy oraz jej uczestników. Regulamin
określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, korzystania z terenu wyznaczonego
a także urządzeń i wyposażenia na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.).
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Wstęp na teren imprezy jest płatny i odbywa się na podstawie biletów wstępu. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników na terenie imprezy,
Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia wejść na imprezę.
Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń
wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez Organizatora, Służby
Porządkowej ,a w razie interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej
lub pracowników innych uprawionych służb.
Wszystkie osoby wchodzące na teren imprezy mogą zostać poddane czynnościom
polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu. Wobec każdej osoby
odmawiającej poddania się tym czynnościom może być zastosowane prawo odmowy
wstępu lub usunięcia z terenu obiektu.
Wstęp i przebywanie na terenie imprezy osoby małoletniej do lat 10 następuje wyłącznie
pod opieką osoby pełnoletniej.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a. broni i amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogących zostać
użyte jako broń i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o
podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo
niebezpiecznych,
c. pojemników na płyny o pojemności powyżej 0,5 litra,
d. napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych,
e. przedmiotów, które mogą unosić się w powietrzu samoistnie lub poprzez działania
człowieka (balony, drony, modele latające, latawce),
f. wskaźników laserowych bądź innych laserów,
g. materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub
wulgarne,
h. materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę
Organizatora.
Zabrania się:
a. wprowadzania na teren imprezy zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób
niepełnosprawnych oraz rowerów i skuterów,
b. poruszania, niszczenia i demontażu wszelkiego sprzętu znajdującego się na terenie
lotniska oraz dewastacji elementów wyposażenia (stoiska, wystawy, gastronomia,
ogrodzenie, płotki, reklamy),
c. prowadzenia bez zgody i autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej,
d. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

e. przebywania na terenie imprezy osób znajdujących się pod widocznym wpływem
środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie
działających środków;
f. rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
znajdujących się na terenie imprezy;
g. rzucania i pozostawiania śmieci mogących spowodować uszkodzenie statków
powietrznych i przerwanie imprezy,
h. rozniecania i podsycania ognia;
i. zanieczyszczania i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury
obiektu;
j. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie
dróg pożarowych i ewakuacyjnych;
k. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
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Bezwzględnie zabrania się osobom nieuprawnionym przebywania poza terenem
wyznaczonym dla publiczności, a w szczególności:
a. w strefie postoju statków powietrznych należących do pobliskiego Aeroklubu
Świdnik,
b. na pasach startowych i awaryjnych oraz drogach kołowania statków powietrznych,
c. w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla służb ratunkowych i porządkowych.
Wszystkie pojazdy nienależące do służb porządkowych, wykonawców, organizatora oraz
dostawców usług gastronomicznych (w przypadku konieczności zaopatrzenia w towar)
mogą parkować wyłącznie w przystosowanym do tego miejscu poza obszarem imprezy.

Zakaz dotyczy również przechodzenia przez barierki poza strefę publiczności.
9. Wszelkie zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, należy zgłaszać bezpośrednio

kierownikowi ds. bezpieczeństwa, służbom porządkowym lub Organizatorowi
10. Osoby przebywające na tym terenie zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
11. Punkt opieki medycznej znajduje się w oznakowanej strefie.
12. Służby porządkowe mogą odmówić wstępu na teren obiektu lub usunąć z jego terenu
osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje,
c. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. dewastujące wyposażenie oraz obiekty znajdujące się na terenie imprezy,
e. niepodporządkowujące się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych,
f. przebywające poza miejscami wyznaczonymi dla publiczności,
g. nie posiadające uprawnień do przebywania w częściach obiektu do których dostęp
ma tylko obsługa obiektu.
13. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania

radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie obiektu może odbywać
się tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika oraz Organizatora i na zasadach przez niego
ustalonych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników
na terenie imprezy.

15. Organizator imprezy przeprowadzanych na terenie obiektu zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie obiektu szkody, w tym także
naruszenie dobrego wizerunku.
16. Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania
imprezy masowej określa Regulamin Imprezy Masowej Świdnik Air Festival 2018 r.
17. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony dla osób zainteresowanych przy wejściach na
teren w taki sposób, by zapoznał się z nim każdy z wchodzących na imprezę oraz na
stronie internetowej imprezy www.air-festival.swidnik.pl i na stronie internetowej
Organizatora www.mok.swidnik.pl.

