REGULAMIN
Impreza masowa „SKY SHOW SOBIENIE” w Sobieniach Królewskich w dniach
16-17 czerwca 2018 r.

§1
1. „SKY SHOW SOBIENIE” - zwany dalej pokazem lotniczym - jest imprezą masową artystyczno –
rozrywkową organizowaną przez „FUNDACJĘ NAVIGATOR” - zwane dalej „Organizatorem”.
2. „ Sky Show Sobienie” odbywa się w dniach 16-17 czerwca 2018r. na lądowisku Sobienie Krolewskie. Jej
zakres obejmuje m.in. wojskowe i cywilne pokazy lotnicze, wystawę
naziemną statkow powietrznych,
3. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „SKY SHOW SOBIENIE", (zwanej dalej:
"Imprezą"),

§ 2 DEFINICJE
Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) „Bilet” - indywidualna zgoda na wejście Uczestnika na Imprezę. Bilet przy pierwszym wejściu na Teren
Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
b) „Identyfikator” – opaska na rękę, której wzór ustala Organizator. Identyfikator wydawany jest przez
Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu Uczestnik ma obowiązek założyć opaskę
identyfikacyjną na prawy lub lewy nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Z Identyfikatora może
korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uszkodzenie,
zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność
ponosi Uczestnik Imprezy;
c) „Teren Imprezy” – wyznaczony teren imprezy masowej na terenie lądowiska Sobienie Królewskie , gdzie
będą odbywały się wydarzenia artystyczne związane z pokazem lotniczym: ,
d) „Uczestnik Imprezy” – osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie Identyfikatora, wydanego za
zwrotem Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z
zastrzeżeniem , że małoletni do 15 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką
przedstawiciela ustawowego, lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
Osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – może uczestniczyć w Imprezie samodzielnie.
e) Osoby poniżej 8 roku życia posiadają zniżkę w wysokości 100% wartości biletu;
f) Osoby pomiędzy 8 a 12 rokiem życia posiadają zniżkę 50 % wartości biletu;
g) "Służby Porządkowe" i "Służby Informacyjne" oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o
bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu
na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory
umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię,
okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
h) Dyrektor Pokazów kieruje ruchem lotniczym i naziemnym w strefie lotów i postoju samolotów.

§ 3 Zakazy
1. Zakazuje się wprowadzania psow i innych zwierząt na Teren Imprezy;
2. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywac się w sposob nie zagrazający bezpieczenstwu
innych osob obecnych na Imprezie, a w szczegolnosci przestrzegac postanowien regulaminow obiektu i
imprezy.
3. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się w szczegolnosci wnoszenia:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotow, narzędzi
- zakaz wnoszenia radiostacji lotniczych (urządzenia z mozliwoscią nadawania na pasmie lotniczym)
- materiałow wybuchowych
- wyrobow pirotechnicznych
- materiałow pozarowo niebezpiecznych
- napojow alkoholowych oraz wszelkich płynow i napojow w opakowaniach szklanych i
plastikowych oraz puszkach metalowych
- srodkow odurzających lub substancji psychotropowych;
- balonow wypełnionych helem, dronow , latawcow;

§4
1. Słuzby Zabezpieczenia są uprawnione do:
1) kontroli wejscia, sprawdzania i stwierdzania uprawnien do przebywania na terenie imprezy masowej, a
w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnien niewpuszczanie albo wezwania
tych osob do opuszczenia terenu imprezy masowej;
2) kontroli bezpieczenstwa zawartosci bagazy i wnoszonych rzeczy w przypadku
podejrzenia, ze osoby te zamierzają wniesc przedmioty, niebezpieczne takie jak: bron,
bezzałogowe SP, balony wypełnione gazami lzejszymi od powietrza, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, lasery, srodki odurzające
lub substancje psychotropowe;
3) wydawania polecen porządkowych osobom zakłocającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z niniejszym regulaminem, w tym osobom nietrzezwym, będącym pod
wpływem srodkow odurzających, agresywnym oraz usiłującym wniesc przedmioty
niebezpieczne, a w przypadku niewykonania tych polecen - wezwania ich do opuszczenia
terenu imprezy masowej;
4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osob stwarzających bezposrednie
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a takze osob
dopuszczających się czynow zabronionych.
5) stosowania srodkow przymusu bezposredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych i
obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu ;
6) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez
uprawnionego poleceniem;
7) odparcia bezposredniego, bezprawnego zamachu na zycie, zdrowie lub wolnosc uprawnionego
lub innej osoby.

8) Organizator odmawia wstępu na teren imprezy masowej osobom znajdującym się pod widocznym
wpływem alkoholu, srodkow odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających srodkow,
posiadającym bron lub inne przedmioty niebezpieczne, agresywnym lub stwarzającym zagrozenie dla
bezpieczenstwa lub porządku publicznego albo nieposiadającym waznego biletu wstępu, wejscio wki,
zaproszenie albo identyfikatora.
9) . Osobom, ktorym odmowiono wstępu za teren imprezy masowej, albo ktore wezwano do opuszczenia
terenu imprezy masowej, nie przysługuje uprawnienie do ządania od Organizatora zwrotu kosztow
poniesionych w związku z uczestnictwem w Pikniku.
§5
1. Podczas postoju samolotow pas startowy będzie ogrodzony i pilnowany przez Słuzby
Zabezpieczające.
2. Wstęp na teren postoju samolotow i pasa startowego posiadają tylko osoby z odpowiednimi
identyfikatorami.
3. Na terenie postoju samolotow i pasa startowego obowiązuje zakaz puszczania modeli latających za
wyjątkiem osob posiadających zezwolenia Dyrektora Pokazow.
§6
1. Na terenie imprezy masowej znajdowac się będzie punkt informacyjny oraz Biuro Dzieci Zagubionych
wraz z Punktem medycznym .
2. Punkt informacyjny jest zobowiązany informowac o ewentualnych zagrozeniach dla
bezpieczenstwa porządku publicznego podczas imprezy masowej oraz jej organizacji , a w
szczegolnosci o:
1) lokalizacji stref dla publicznosci, strefy Gosci, pokazow i postoju samolotow;
2) lokalizacji punktow pomocy medycznej;
3) lokalizacji punktow sanitarnych;
4) lokalizacji wystaw;
5) połozeniu drog ewakuacyjnych.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych srodkow
mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osob i mienia w czasie trwania
imprezy masowej.
2. Organizator za posrednictwem Komentatora pokazow przekazuje zgromadzonej na terenie imprezy
publicznosci wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzezenia związane z odbywającą się
imprezą masową i bezpieczenstwem jego uczestnikow. Przekazywane komunikaty
winny byc powtorzone w niedługich odstępach czasu w zaleznosci od ich znaczenia.

3. W przypadku zaistnienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia kazda osoba jest
zobowiązana do:
1) powiadomienia o zdarzeniu osob znajdujących się w obiekcie, Słuzb Zabezpieczenia,
najblizszej jednostki Strazy Pozarnej bądz Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju
zagrozenia (pozar czy inne niebezpieczenstwo) oraz czy istnieje zagrozenia zycia ludzkiego;
2) unikania paniki i stosowania się do polecen Słuzb Zabezpieczenia;
3) kierowania się do wyjsc ewakuacyjnych i nie utrudniania dojazdu słuzbom
ratowniczym, w przypadku włascicieli obiektow handlowych, gastronomicznych,
rozrywkowych;
6) wyprowadzenia z zagrozonego rejonu wszystkich osob;
7) wyłączenia dopływu zasilania elektrycznego, usunięcia wszystkich materiałow
palnych, a w szczegolnosci butli ze spręzonymi gazami;
8) uzycia podręcznego sprzętu gasniczego znajdującego się na wyposazeniu obiektu, a w
przypadku innego zagrozenia, zabezpieczenia terenu przed dostępem osob postronnych
do czasu przybycia Strazy Pozarnej.
4. W przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia Organizator za posrednictwem
Komentatora pokazow przekazywac będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do
zachowania spokoju wsrod uczestnikow imprezy masowej, a Słuzby Zabezpieczenia dokonają
wyprowadzenia z zagrozonego rejonu wszystkich osob oraz przystąpią do akcji gasniczej lub
ratunkowej.
§8
1. Wszystkie pojazdy wjezdzające na teren pokazow lotniczych muszą miec wazne
przepustki i zezwolenia wydane przez Organizatora oraz posiadac sprawny sprzęt gasniczy, o
ktorym mowa w przepisach prawa o ruchu drogowym. Ruch pojazdow moze odbywac się
wyłącznie po oznakowanych drogach dojazdowych, z dopuszczalną prędkoscią do 10 km/h.
2. Dowoz zaopatrzenia do obiektow handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych moze byc
dokonywany codziennie i musi zakonczyc się na 60 minut przed rozpoczęciem imprezy masowej. Wjazd z
zaopatrzeniem na teren imprezy mozliwy jest jedynie przez wejscie głowne (bramę wjazdową).
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany opuscic teren imprezy na 60 minut przed jej rozpoczęciem lub
gdy jest do tego wezwany przez słuzbę porządkową.
4. W przypadku nie opuszczenia terenu imprezy przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania
polecenia słuzby porządkowej pojazd moze zostac odholowany na koszt jego własciciela na parking
poza terenem Pikniku.
§9
1. Przebywanie osob w innych miejscach niz zostały do tego wyznaczone, moze grozic
niebezpieczenstwem smierci lub cięzkiego uszczerbku na zdrowiu, za ktore Organizator
nie ponosi odpowiedzialnosci.
2. Kazda osoba, przebywająca na terenie terenu imprezy powinna powstrzymywac się od działan
zagrazających bezpieczenstwu innych osob lub mogących wyrządzic im szkodę oraz jest zobowiązana
stosowac się do polecen Słuzb Zabezpieczenia.
3. Osobom przebywającym na terenie imprezy masowej zabrania się:
- prowadzenia działalnosci handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania
zbiorek pienięznych bez pisemnej zgody Organizatora;
- przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałow
marketingowych lub reklamowych, chyba ze uzyskają pisemną zgodę Organizatora;
- spozywania alkoholu powyzej 4,5%;

- zazywania srodkow odurzających lub substancji psychotropowych;
- rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
- zasmiecania terenu imprezy masowej, a takze uzywania jej sposob niezgodny z nich przeznaczeniem.
- Wnoszenia oraz uzywania bezzałogowych SP oraz innych aparatow latających.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione na terenie imprezy masowej
oraz w samochodach pozostawionych na parkingach.
§ 10
1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
1) przebywac na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu
przez Organizatora do czasu zakonczenia imprezy masowej;
2) do informacji o lokalizacji stref, wystaw, punktow medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz o
zasadach bezpieczenstwa okreslonych przez Organizatora lub Słuzby Zabezpieczenia;
3) korzystac z infrastruktury terenu imprezy udostępnionego do ogolnego uzytku, w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem;
4) korzystac z pomocy medycznej w czasie trwania imprezy masowej.
§ 11
1. Nabycie prawa do przebywania na terenie imprezy masowej jest rownoznaczne z udzieleniem zgody
przez Organizatora na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu
pokazow na potrzeby prywatne (niekomercyjne).
2. Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu i wizerunku imprezy masowej moze odbywac się
wyłącznie za zgodą Organizatora.
3. Wejscie na teren imprezy masowej stanowi jednoczesną zgodę na uzycie swojego wizerunku w związku
z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub uzywaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy
masowej lub kazdego elementu imprezy masowej prezentowanego w przekazach medialnych na całym
swiecie.
§ 12
1. Zakres imprezy masowej , w tym pokazow lotniczych, okreslony w § 1 moze zostac ograniczony
przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezaleznych (w tym
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiających przeprowadzenie pokazu
dynamicznego), ze względu na bezpieczenstwo statkow powietrznych, uczestnikow i
publicznosci albo uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu imprezy nie jest
rownoznaczne z odwołaniem imprezy masowej.
2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu handlowego,
gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie imprezy masowej,
bądz zaistnienia tam zdarzenia pozarowego lub innego miejscowego zagrozenia, odpowiedzialnosc
ponoszą własciciele tych obiektow lub osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz.

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzow przebywających na terenie
Imprezy masowej wynikłe lub związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak tez za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład Słuzb Zabezpieczenia, bądz ktore
powstały wskutek zaistnienia sił wyzszych.
4. Organizator nie zwraca kosztow poniesionych na zakup biletow w przypadku, gdy impreza masowa w
tym pokazy lotnicze, nie odbędą się w pełnym zakresie z przyczyn niezaleznych od Organizatora.
5. Za osoby małoletnie odpowiedzialnosc ponoszą ich dorosli opiekunowie.
§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem 15 czerwca 2018r.

