
REGULAMIN OBIEKTU 

(teren Lotniska Kruszyn Aeroklubu Włocławek im. Stanisława Skarżyńskiego, 87-853 Kruszyn) 

1. Wstęp na obiekt jest płatny (biletowany) za okazanie obowiązującej opaski na ręku; 

2. Obiekt służy do przeprowadzania imprez rekreacyjnych, artystycznych i widowiskowych. 

3. Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania regulaminu obiektu                  
oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym,  

4. Małoletni mogą przebywać na terenie imprezy masowej tylko i wyłącznie pod nadzorem i opieką osób 
pełnoletnich. 

5. Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela    obiektu                            
lub organizatora imprezy, 

6. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane zachowywać w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób przebywających na obiekcie, 

7. Osoby przebywające na terenie obiektu korzystają z ochrony służb porządkowych oraz mogą korzystać                   
z informacji o przebiegu imprezy i regulaminie w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w namiocie                    
w pobliżu sceny 

8. Zabrania się ponad to wnoszenia na obiekt:  

- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako bron, pojemników do rozpylania gazu, 
substancji żrących lub farbujących,  

- butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,  

- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów 
alkoholowych itp.  

9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt, 

10. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków 
odurzających oraz substancji psychotropowych, 

11. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu 

12. Każdy kto przebywa na obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał  innym, 

13. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego , poszanowania zieleni,                   
nie zaśmiecania terenu 

14. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom służb 
porządkowych oraz spikera imprezy 

15. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na obiekcie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne 
będące na obiekcie oraz stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych 

16. Rozpowszechnianie wizerunku 
a) Organizator powołując się na Art. 81. Ustawy o Prawie Autorskim pkt. 2 informuje, że udział w wydarzeniach 

przez niego organizowanych jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na utrwalenie, rozpowszechnienie oraz 
zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i metodami w mediach elektronicznych, w 
szczególności na stronach internetowych i innych materiałach marketingowych w celu promocji działań 
kulturalnych i edukacyjnych.  

b) Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku w celu promocji wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych.  
 

17. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna 

          ORGANIZATOR 


