REGULAMIN IMPREZY
1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpoŜarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz uŜywania otwartego
ognia.
2. Przez kupno biletu wstępu osoba będąca na imprezie potwierdza znajomość tego regulaminu i
zgadza się z jego zasadami.
3. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz „palenia gumy” pod
rygorem usunięcia uczestnika z terenu zlotu bez zwrotu kosztu biletu wstepu i odholowania
pojazdu na koszt właściciela. Widzowie i kierowcy parkują samochody na parkingach
wyznaczonych do tego celu.
4. Po zmroku obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami poza wyznaczonymi drogami
wewnętrznymi.
5. Zabrania się:
• parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania
ich jakimikolwiek przedmiotami.
• wchodzenia na płytę lotniska oraz w miejsca nie przeznaczone dla publiczności.
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
• dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposaŜenie lotniska, elementów reklam,
dekoracji, trawiastej lub utwardzonej części lotniska itp.
6. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie biletu przez cały czas jej trwania pod
rygorem usunięcia z terenu imprezy. MoŜna opuścić teren imprezy za zgodą kasjera. Tylko ten
sam kasjer moŜe ponownie wpuścić tę samą osobę na teren imprezy bez konieczności
ponownego kupna biletu.
7. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na imprezę masową broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników
porządkowych lub ochrony, którzy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do
przebywania na terenie zlotu albo zakłócania przez te osoby porządku mają prawo do usunięcia
uczestnika z terenu zlotu bez zwrotu opłaty za bilet wstępu.
9. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagraŜający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu.
10. Odpady Ŝywności, opakowania itp. naleŜy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
11. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby
upowaŜnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.
12. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na
terenie imprezy.
13. Kierowcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub
cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym kierowcom lub widzom.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia. Bilety nie podlegają zwrotowi.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
• zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. deszcz lub
załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)
• zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty,
• zakazu wstępu na imprezę posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni,
noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty, które mogą
stanowić zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia.

