REGULAMIN
ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY
XI MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY AIR FAIR BYDGOSZCZ
§1
Definicje
1. Ilekroć w treści niniejszego dokumentu mowa jest o:
1) regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin OrganizacyjnoPorządkowy XI Międzynarodowej Wystawy Air Fair Bydgoszcz;
2) wystawie, należy przez to rozumieć XI Międzynarodową Wystawę Air Fair
Bydgoszcz, odbywającą się na wydzielonym obszarze Wojskowych Zakładów
Lotniczych nr 2 Spółka Akcyjna, znajdującym się przy ul. Szubińskiej 107, 85-915
Bydgoszcz;
3) terenie wystawy, należy przez to rozumieć wydzielony teren Wojskowych Zakładów
Lotniczych nr 2 Spółka Akcyjna, przeznaczony na Wystawę, którego plan stanowi
załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu;
4) organizatorze, należy przez to rozumieć Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 Spółka
Akcyjna z siedzibą 85-915 Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 107; KRS: 0000295719,
NIP: 554-03-11-657, REGON: 0000173284;
5) wystawcy, należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną oraz państwowe
jednostki organizacyjne prezentujące na Wystawie oferowane przez siebie produkty
i usługi, po podpisaniu aplikacji z Organizatorem;
6) zwiedzającym, należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną znajdującą się na
terenie Wystawy, z wyłączeniem służb informacyjno-porządkowych;
7) służbach informacyjno-porządkowych, należy przez to rozumieć wszystkie powołane
przez Organizatora osoby fizyczne do dbania o bezpieczeństwo Zwiedzającego,
posiadające identyfikator Organizatora, umieszczony w widocznym miejscu ubioru,
wzory identyfikatorów stanowią załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu,
o których mowa w załączniku numer 3 do niniejszego Regulaminu;
8) broni, należy przez to rozumieć broń w rozumieniu ustawy z dnia 21.05.1999 roku
o broni i amunicji (Dz.U.2012.576);
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9) amunicji, należy przez to rozumieć amunicję w rozumieniu ustawy z dnia 21.05.1999
roku o broni i amunicji (Dz.U.2012.576);
10) materiale wybuchowym, należy przez to rozumieć materiał wybuchowy w rozumieniu
ustawy z dnia 21.06.2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz.U.2017.283);
11) napoju alkoholowym, należy przez to rozumieć napój alkoholowy w rozumieniu
ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2016.487);
12) stanie nietrzeźwości, należy przez to rozumieć stan nietrzeźwości w rozumieniu
ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2016.487);
13) środku odurzającym, należy przez to rozumieć każdy środek odurzający określony
w wykazie środków odurzających znajdującym się w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2016.224);
14) przedmiocie niebezpiecznym, należy przez to rozumieć każdy materialny przedmiot
uznany przez służby informacyjno-porządkowe za niebezpieczny, w szczególności:
kije, pałki teleskopowe oraz kastety.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszym Regulamin został wydany przez Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych
nr 2 Spółka Akcyjna.
2. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, określenie zasad
poruszania się Zwiedzającego po terenie Wystawy, korzystania z urządzeń oraz praw
i obowiązków Zwiedzającego.
3. Każdy Zwiedzający ma obowiązek stosować się do treści i postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny przy bramach wejściowej i wyjściowej, na terenie
Wystawy w miejscach wyznaczonych przez Organizatora oraz na witrynie internetowej:
http://www.airfair.pl/.
§3
Informacje o Wystawie
1. Wystawa odbywa się w dniu 27 maja 2017 roku.
2. Zwiedzający może przebywać na terenie Wystawy od godz. 10.00 do godz. 16.00.
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3. W skład Wystawy wchodzą:
1) wystawa sprzętu uzbrojenia, będącego na wyposażeniu Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych sił zbrojnych;
2) wystawa statyczna wojskowych i cywilnych statków powietrznych;
3) wystawa przemysłu lotniczego i zbrojeniowego;
4) wystawy towarzyszące.
§4
Prawo wstępu
1. Wystawa ma charakter nieodpłatny, a prawo do wstępu na teren Wystawy przysługuje:
1) osobie pełnoletniej, która nie jest w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu środka
odurzającego i posiada ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;
2) osobie niepełnoletniej, pod opieką osoby dorosłej, która ponosi wyłączną
odpowiedzialność za zachowanie oraz bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej.
2. Służby informacyjno-porządkowe mają obowiązek odmówić wstępu na teren Wystawy
lub wyprowadzić z terenu Wystawy osoby, które:
1) nie posiadają ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
2) znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź w stanie po użyciu środków odurzających;
3) zachowują się w sposób agresywny, prowokacyjny lub w inny sposób zagrażający
porządkowi podczas Wystawy;
4) posiadają broń, amunicję, materiały wybuchowe lub inny przedmiot niebezpieczny,
a także wszystkim innym osobom, jeżeli uznają że ich udział w Wystawie zagraża
bezpieczeństwu Wystawy bądź Zwiedzającego.
§5
Prawa i obowiązki Zwiedzającego
1. Zwiedzający ma prawo do:
1) bezpłatnego wzięcia udziału w Wystawie;
2) spożywania zakupionego na terenie Wystawy napoju alkoholowego wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Zwiedzający ma obowiązek:
1) zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu Wystawy bądź innego
Zwiedzającego;
2) poinformować

służby informacyjno-porządkowe

o

wszystkich

zagrażających bezpieczeństwu Wystawy bądź Zwiedzającego;
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zachowaniach

3) bezwarunkowo

wykonywać

polecenia

i

służb

komunikaty

informacyjno-

porządkowych, ratowników medycznych oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej;
4) okazać na wezwanie służb informacyjno-porządkowych dokument potwierdzający
tożsamość;
5) okazać na wezwanie służb informacyjno-porządkowych zawartość bagażu oraz
odzieży;
6) pozostawić wszystkie wartościowe przedmioty materialne poza terenem Wystawy.
3. Zwiedzającemu zabrania się:
1) znajdowania się poza wydzieloną częścią terenu Wystawy;
2) wnoszenia na teren Wystawy broni, amunicji, środków odurzających i napoju
alkoholowego;
3) wprowadzania na teren Wystawy zwierząt, bez względu na ich gatunek lub
rozmiar;
4) niszczenia mienia należącego do Organizatora, Wystawcy bądź innego
Zwiedzającego;
5) blokowania dróg ewakuacyjnych, bram wejściowej i wyjściowej oraz ciągów
komunikacyjnych;
6) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej bądź promocyjnej,
bez pisemnej zgody Organizatora;
7) wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów o dużej objętości, nakryć głowy
uniemożliwiających identyfikację i przedmiotów mogących wytwarzać duży
hałas;
8) wnoszenia na teren Wystawy pojemników do rozpylania gazów, substancji
żrących, łatwopalnych lub farbujących oraz wskaźników laserowych.
4. Osobom, którym odmówiono prawa wstępu lub wyprowadzonych z terenu Wystawy na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie przysługują względem Organizatora
żadne roszczenia majątkowe lub niemajątkowe.
5. W związku ze sposobem prezentacji sprzętu, uzbrojenia oraz statków powietrznych
Zwiedzający może być narażony na wpływ silnych bodźców świetlnych i dźwiękowym
o wysokim natężeniu.
6. Biorąc udział w Wystawie Zwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego
wizerunku

za

pomocą

aparatów

fotograficznych

lub

kamer

oraz

na

jego

rozpowszechnienie w ramach działań marketingowych Organizatora w materiałach
reklamowych oraz na witrynie internetowej Organizatora oraz Wystawy.
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7. Na terenie Wystawy obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, a także
palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, poza miejscami do tego
wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez służby informacyjno-porządkowe
naruszenia tego zakazu Zwiedzający zostanie wyprowadzony z terenu Wystawy.
§6
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator jest zobowiązany do prawidłowego oznakowania terenu.
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo w trakcie trwania wystawy. Za bezpieczeństwo
Wystawy oraz Zwiedzającego odpowiadają służby informacyjno-porządkowe.
3. Organizator zapewnia Zwiedzającemu dostęp do bezpłatnego punktu pomocy medycznej
oraz paramedycznej. Informacji dotyczące lokalizacji tych punktów udzielają służby
informacyjno-porządkowe.
4. Na terenie Wystawy znajduje się zastęp Państwowej Straży Pożarnej.
5. Służby informacyjno-porządkowe mają prawo do:
1) sprawdzenia dokumentu Zwiedzającego potwierdzającego jego tożsamość;
2) sprawdzenia zawartości bagaży i odzieży Zwiedzającego;
3) ujęcia Zwiedzającego i przekazania go Policji, w przypadku uznania że jego
zachowanie zagraża bezpieczeństwu Wystawy bądź innego Zwiedzającego, albo
w przypadku popełnienia przez Zwiedzającego wykroczenia lub przestępstwa;
4) ujęcia niepełnoletniego Zwiedzającego, znajdującego się na terenie Wystawy bez
opieki osoby dorosłej, w celu jego niezwłocznego przekazania prawnemu opiekunowi
bądź Policji.
6. Służby informacyjno-porządkowe mają obowiązek:
1) wyprowadzić z terenu Wystawy Zwiedzającego posiadającego broń, amunicję,
niebezpieczne przedmioty bądź nieposiadającego ważnego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość;
2) ująć i przekazać Policji Zwiedzającego posiadającego środki odurzające;
7. Służby informacyjno-porządkowe nie prowadzą depozytu przedmiotów wartościowych
ani takich, których posiadanie na terenie Wystawy jest zabronione.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Wystawy, a także za rzeczy
zgubione bądź skradzione.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia osób,
których zachowanie rażąco naruszają niniejszy Regulamin, w szczególności osób, które
poruszają się poza wyznaczonym na Wystawę terenem.
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10. Organizator poucza, że w związku z wojskowym charakterem przedsiębiorstwa wszystkie
pojazdy, statki, sprzęty i inne elementy uzbrojenia znajdujące się poza terenem Wystawy
są chronione prawem, a uzyskanie dostępu do miejsc ich składowania może stanowić
przestępstwo szpiegostwa, określone w art. 130 kodeksu karnego.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Wystawców i szkody oraz
krzywdy ewentualnie przez nich wyrządzone.
§7
Siła wyższa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wystawy w każdym czasie z powodu
wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się także zdarzenie zagrażające
bezpieczeństwu Wystawy bądź Zwiedzającego.
§8
Spory
1. Zwiedzający zobowiązuje się ewentualne spory z Organizatorem Wystawy rozwiązać
w pierwszej kolejności polubownie.

Załączniki:
1. Plan terenu Wystawy;
2. Wzory identyfikatorów służb informacyjno-porządkowych;
3. Informacja o służbach informacyjno-porządkowych.
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