Załącznik nr
REGULAMIN (terenu) IMPREZY SPORTOWEJ „FLY FEST”
LOTNISKO AEROKLUBU ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
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1. Impreza sportowa jest dostępna dla widzów (wstęp jest bezpłatny) pod warunkiem przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie jej trwania.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia bramek wejściowych na teren Imprezy, w
przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników na terenie Imprezy 1100 osób.
3. W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 uczestnicy Imprezy zobowiązani są
przy wejściu i wyjściu z terenu Imprezy do korzystania z ustawionych na terenie Imprezy punktów do
dezynfekcji rąk.
4. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, gość (klient) nie będzie wpuszczony na teren
Imprezy
5. W razie stwierdzenia niepokojących symptomów w czasie trwania Imprezy uczestnik zobowiązany jest
do jej natychmiastowego opuszczenia.
6. Nie wpuszczenie na teren Imprezy lub nakaz jej opuszczenia w związku ze stwierdzeniem, któregoś z
niepokojących symptomów chorobowych nie daje uczestnikowi żadnych roszczeń względem
organizatora - uczestnik zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tym związanych względem
Aeroklubu ziemi Piotrkowskiej oraz organizatora imprezy
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m
od siebie.
8. Bezpieczeństwo uczestników Imprezy zapewniają służby porządkowe i informacyjne organizatora oraz
służby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym, także w zakresie wirusa SARS-CoV-2.
9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń służb
porządkowych, informacyjnych, organizatora Imprezy oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę.
10. Osoba nie stosująca się do min regulaminu lub zaleceń ww. służb w zakresie zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 lub innym związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa
zostanie wyproszona z terenu Imprezy. W razie nakazu opuszczenia imprezy uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia względem organizatora, uczestnik zrzeka się wszelkich ewentualnych
roszczeń z tym związanych względem Aeroklubu ziemi Piotrkowskiej oraz organizatora Imprezy
11. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu Imprezy, są dezynfekowane a
obsługiwać je mogą jedynie osoby upoważnione przez organizatora Imprezy.
12. Zobowiązuje się wszystkich uczestników Imprezy do przestrzegania
- zapisów regulaminu
- zasad obowiązujących na imprezach kulturalnych i rozrywkowych oraz w parkach rozrywki w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju,
- zasad bezpieczeństwa pożarowego
- zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników Imprezy i mienia publicznego
12. Zabrania się
- wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wszelkich
naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić bezpieczeństwu
uczestników Imprezy, napojów alkoholowych oraz wszelkich środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz balonów i latawców.
- przekraczania barierek ochronnych, wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez
organizatora Wystawy w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy
przebieg Imprezy
- siadania na poręczach ogrodzenia
13. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla
współuczestników Imprezy.
14. Służby porządkowe mogą odmówić wstępu na Imprezę lub usunąć z terenu Imprezy osoby mające
zakaz wstępu na imprezy masowe, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach przekazać je
organom ścigania. W razie nakazu opuszczenia Imprezy uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia względem organizatora - i uczestnik zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tym
związanych względem Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz organizatora Imprezy

15. Za działalność gastronomiczną i handlową podczas Imprezy oraz w zakresie stosowania się do
zaleceń epidemicznych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 odpowiada Firma AW Events Antoni
Węglarski, 97-300 Piotrków Inżynierska 14.
16. Organizator informuje, że Impreza będzie rejestrowana. W trakcie Imprezy może być utrwalany
wizerunek jej uczestników i wykorzystywany dalej w celach informacyjno promocyjnych lotniska i
Aeroklubu oraz zapewnienia bezpieczeństwa - udział w Imprezie oznacza wyrażenie zgody na
powyższe.
17. Obraz z terenu Imprezy będzie monitorowany kamerami przemysłowymi.
18. Osoba nieletnia przebywać może na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i za zgodą
jej opiekuna prawnego. Osoba dorosła pod opieką której przebywa na terenie Imprezy nieletni oraz
jego opiekun prawny ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania nieletniego. Wyrażając
zgodę na udział niepełnoletniej osoby jej opiekun wyraża zgodę na zapisy min. Regulaminu, w
szczególności w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, w tym również wizerunku
19. Administratorem danych w postaci wizerunku będzie Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej. Dane te
przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionym zapewnienia bezpieczeństwa imprezy, osób i mienia
znajdującego się na terenie lotniska i przetwarzane będą w tym celu. W tym samym celu i zakresie
pobierane i przetwarzane mogą być dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszania, pesel, telefon
kontaktowy) uczestników imprezy przez jej organizatora lub osoby przez niego wyznaczone odpowiednie służby. Dane, za wyjątkiem wizerunku, który użyty może zostać w celach informacyjno
promocyjnych lotniska/ Aeroklubu, usunięte zostaną po maksymalnie 14 dniach licząc od dnia imprezy,
chyba że w jej trakcie dojdzie do zdarzenia, które wiązać się może z potrzebą ustalenia danych
osobowych uczestników zdarzenia - w takim przypadku dane przetrzymywane będą i przetwarzane
przez okres trwania ewentualnego postępowania wyjaśniającego, sądowego lub administracyjnego i
usunięte zostana po upływie okresu przedawnienia roszczeń z danego zdarzenia.
20. W zakresie danych, których prawo przetwarzania wynika z udzielanej zgody uczestnikowi przysługuje
prawo jej cofnięcia w każdej formie, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, dostępu
do nich, sprostowania, przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych osobowych
mogą być podmioty świadczące na rzecz Aeroklubu usługi rejestracyjne, prawne, promocyjne lub
informacyjne a także organy administracyjne. Dane mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
chyba że istnieje inna niż zgoda podstawa prawna ich przetwarzania. Administrator danych nie
podejmuje wobec uczestnika zautomatyzowanych decyzji w tym opartych o pro lowanie. Dane
kontaktowe Administratora to Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej ul. Przemysłowa 48 Piotrków Trybunalski,
email kontaktowy: aeroklub@azp.com.pl , telefon kontaktowy 44/647-74-7
21. Regulamin znajduje się przy wejściach na teren Imprezy Sportowej oraz na stronach internetowych
organizatora www. yfest.pl i www.azp.com.pl.
22.Osoba wchodząca na teren Imprezy Sportowej bezwarunkowo akceptuje powyższy regulamin imprezy i
zrzeka się wszelkich roszczeń od organizatora
23.Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może grozić odpowiedzialność karno – administracyjna.

Organizator Imprezy Sportowej
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Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej

