REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2019
Art. 1
Działając na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139,
z późn. zm.) w celu zapewnienia właściwego porządku i bezpieczeństwa imprezy wprowadza się do bezwzględnego
przestrzegania treść niniejszego regulaminu.
Art. 2
Prawa i obowiązki uczestników imprezy:
1.Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, z siedzibą przy Al. Lotników Polskich 24,
NIP:7131002871, REGON: 430308268 (zwany dalej Organizatorem).
2.Wszystkie osoby uczestniczące i przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz
zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie i
przestrzegania porządku, a w szczególności do przestrzegania regulaminu imprezy i obiektu.
3.Wstęp na teren imprezy jest płatny i odbywa się na podstawie biletów wstępu.
4.Bezpłatny wstęp na imprezę przysługuje: dzieciom do 7 roku życia, osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu
niepełnosprawności, po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z jednym opiekunem, kombatanci wojenni po
okazaniu legitymacji kombatanckiej, seniorzy lotnictw po okazaniu legitymacji seniora lotnictwa, umundurowani
żołnierze służby czynnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej po okazaniu
legitymacji.
5.Wstęp na imprezę mają wszystkie zainteresowane osoby, w ramach limitu miejsc ustalonego przez Organizatora, które
zakupiły bilet lub posiadają inny dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy (zaproszenie, akredytacja,
identyfikator organizatora).
6.Wejście na teren imprezy oraz jego opuszczenie, odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
oznaczonych na planie sytuacyjnym w Załączniku nr 1.
7.Zabrania się wchodzenia na teren imprezy osobom objętym zakazem uczestniczenia w imprezach masowych, osobie
odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych, osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których
mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających,
zachowującym się agresywnie lub prowokująco albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
publicznego.
8.Osoby do 10 roku życia wchodzą na imprezę wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.
9.Za osoby małoletnie odpowiedzialności ponoszą ich dorośli opiekunowie.
10.Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów przewodników oraz pojazdów np. rowerów
i skuterów.
11.Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, broni i amunicji lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, które mogą zostać użyte jako broń, a także przedmiotów, które mogą unosić się w powietrzu samoistnie lub
poprzez działania człowieka (balony, drony, modele latające, latawce), wskaźników laserowych bądź innych laserów,
materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne, materiałów marketingowych lub
reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora. Interpretacja co jest przedmiotem niebezpiecznym należy
do pracowników służby porządkowej.
12.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące wszelkich napojów za
wyjątkiem:
a) oryginalnie zamkniętej wody w plastikowej butelce o pojemności nie większej niż 0,5 l
b) napojów dla dzieci do lat 3, w tym mleka, pod warunkiem umieszczenia płynów w opakowaniach plastikowych o
pojemności do 0,5 l.
13.Zabrania się przebywania w innych strefach niż w tych przeznaczonych dla publiczności, zgodnie z zasadami
określonymi przez organizatora. Zakaz dotyczy również przechodzenia przez barierki poza strefę publiczności.
14.Przebywanie uczestników imprezy w miejscach, które nie zostały do tego przeznaczone, może spowodować ryzyko
śmierci lub utraty zdrowia, za które to Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Miejscami nieprzeznaczonymi dla
publiczności są w szczególności: tzw. strefy wyłączone, gdzie wykonywane będą wszelkie operacje lotnicze.
15.Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora, Służb
Porządkowych, Policji i Straży Miejskiej.
16.Osobom przebywającym na terenie imprezy zabrania się:
a)prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej
zgody Organizatora;
b)przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba
że uzyskają pisemną zgodę Organizatora;

c)używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
d)zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
e)rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
f)zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
g)nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg pożarowych i ewakuacyjnych;
h)używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
17.Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie imprezy obowiązany
jest:
a)natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne;
b)unikać paniki;
c)stosować się do poleceń służb porządkowych;
d)kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
e)nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
18.Zabrania się niszczenia i samowolnego przenoszenia urządzeń i mienia znajdujących się na terenie imprezy oraz
używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia
porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne
osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
19.Zabronione jest wspinanie się i wchodzenie na elementy konstrukcyjne ogrodzenia.
Art. 3
Prawa i obowiązki Służb Porządkowych:
1.Służby porządkowe uprawnione są do:
a)kontroli wejścia, sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy;
b)legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c)przeglądania zawartości wnoszonych bagaży i rzeczy w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty niebezpieczne, takie jak: broń, narzędzia walki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
łatwopalne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
d)wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy;
e)ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.
2.Usuwanie z terenu imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, odurzonych, naruszających ład i porządek oraz
używających wulgarnych wyrażeń i haseł na transparentach.
3.W uzasadnionych przypadkach użycie siły fizycznej jako środka przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i
porządku na terenie imprezy.
4.Ścisła współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa na terenie imprezy.
Art. 4
Prawa i obowiązki właścicieli obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na
terenie i podczas trwania imprezy:
1.Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na terenie i podczas
trwania imprezy są zobowiązani do:
a)wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji;
b)posiadania dokumentu zaświadczającego o spełnieniu norm bezpieczeństwa pożarowego straganów i hal namiotowych;
c)przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora;
d)zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom imprezy korzystającym z ich usług.
2.Właściciel, najemca, użytkownik obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego lub innego, w przypadku
zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla osób i mienia przystępuje do akcji ratowniczo - gaśniczej
poprzez:
a)powiadomienie o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, służby porządkowej lub informacyjnej, najbliższej
jednostki Straży Pożarnej, Policji bądź Straży Miejskiej, informując o miejscu zdarzenia oraz rodzaju zagrożenia;
b)wyprowadzenie z zagrożonego rejonu wszystkich osób;
c)wyłączenie dopływu zasilania elektrycznego, usunięcie wszystkich materiałów palnych, a w szczególności butli ze
sprężonymi gazami;
d)użycie podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w wyposażeniu obiektu, a w przypadku innego zagrożenia,
zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki Straży
Pożarnej.

3.Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu handlowego, gastronomicznego,
rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie imprezy bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego
miejscowego zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą właściciele tych obiektów lub działający w ich imieniu i na ich
rzecz.
Art. 5
Przepisy karne:
1.Podczas trwania imprezy mają zastosowanie przepisy karne znajdujące się w Rozdziale 9. Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139).
Art. 6
Przepisy końcowe:
1.Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku
publicznego, ochrony osób i mienia.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika imprezy.
3.Program imprezy może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych
(w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego), ze
względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatora.
Nie jest to równoznaczne z odwołaniem imprezy.
4.Na terenie imprezy znajduje się Punkt Informacyjny, w którym uczestnicy mogą uzyskać wszelkie informacje
dotyczące imprezy, w szczególności o lokalizacji punktów medycznych, sanitarnych i gastronomicznych. W Punkcie
Informacyjnym mieści się również biuro rzeczy znalezionych i punkt odbioru zagubionych dzieci.
5.Transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku imprezy może odbywać się za zgodą organizatora.
6.Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją,
prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy
prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
7.Organizator informuje, że podczas trwania imprezy występować będzie wysoki poziom hałasu, szczególnie
niebezpieczny dla niemowląt i dzieci. Organizator zaleca zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu. Zakup tych
przedmiotów nie zapewnia Organizator.
8.W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników na terenie imprezy, Organizator zastrzega sobie
możliwość czasowego zamknięcia wejść na imprezę.
9.Na terenie imprezy mogą przebywać osoby w dniu 08.06.2019 r. w godz. od 12:00 do 23:00, a w dniu 09.06.2019 r. w
godz. od 10:00 do 24:00.
10.Wjazd wszelkich pojazdów na teren imprezy jest możliwy wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia
Organizatora i oznaczenia pojazdu specjalną kartą.
11.Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie imprezy związane z
nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, niewchodzące w skład
służb Organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższych.
12.Osoby, które nie podporządkują się postanowieniom niniejszego regulaminu zostaną bezwzględnie usunięte z imprezy
bez odszkodowań.
13.W stosunku do osób szczególnie naruszających regulamin mogą być kierowane wnioski na drogę sądową.
14.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
16.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.
17.Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
18.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.

