REGULAMIN OBIEKTU
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
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Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy masowej „FLY FEST”, organizowanej przez Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
w Piotrkowie Trybunalskim.
Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z
dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504). Wejście i przebywanie osób na terenie
imprezy oznacza ich bezwzględna akceptacje Regulaminu.
Regulamin znajduje się przy wejściach na teren imprezy masowej.
§2
KONTROLA I ZACHOWANIE
Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazania służbie porządkowej i informacyjnej dowód tożsamości (legitymacja,
dowód osobisty)
Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na tej imprezie
Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych, informacyjnych oraz
spikera.
Służby porządkowe Organizatora maja prawo wobec osób uczestniczących w imprezie przy wejściu na teren imprezy a także
w jej trakcie:
•
legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości
•
przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o
których mowa w punkcie 5 niniejszego regulaminu
•
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu
imprezy masowej
•
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia
Organizator odmówi wstępu na teren imprezy lub wyprosi z terenu imprezy osobę:
•
u której stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty
(puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy oraz w innych
uzasadnionych przypadkach co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na
imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych
•
odmawiającej poddaniu się czynnościom, o których mowa w pkt. 2 regulaminu
•
będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Organizator ma prawo utrwalać na nośnikach elektronicznych wizerunek osób znajdujących się na terenie imprezy masowej
w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celach marketingowych w przyszłości.

§3
ZAKAZY
Zakazuje się:
•
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego
użytku szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
•
wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. teren pokazów, scena i jej zaplecze, mikser itp.),
•
siadania na poręczach ogrodzenia,
•
rzucania wszelkimi przedmiotami,
•
używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i
obrażania jakichkolwiek osób,
•
rozniecania ognia,
•
pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
•
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy,
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane do Policji.

UWAGA!
Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

