REGULAMIN
Ogólnopolskiego Zlotu Gigantów
edycja na rok 2017
§1
Ogólnopolski Zlot Gigantów jest plenerową imprezą rekreacyjno-sportową - organizowaną przez Sekcję
Modelarską Aeroklubu Poznańskiego wraz z UM w Grodzisku Wielkopolskim
§2
Pracami organizacyjnymi Ogólnopolskiego Zlotu Gigantów kieruje Organizator - Przewodniczący Rady Sekcji
Modelarskiej oraz zespół osób jemu podległych.
§3
Ogólnopolski Zlot Gigantów jest rozgrywany na terenie lotniska w Kąkolewie koło Grodziska Wielkopolskiego
§4
O rozpoczęciu Zlotu decyduje Organizator. Organizator ma prawo przerwać imprezę lub nie dopuścić do jej
rozpoczęcia w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrożenia życia oraz
zdrowia uczestników Zlotu, katastrofy lotniczej, kataklizmu, lub innego zdarzenia losowego.
§5
1. Uczestnikiem biorącym udział w lotach modelarskich w czasie trwania Zlotu może być każda osoba,
która wyraziła dobrowolną chęć uczestniczenia w Zlocie i posiadająca ważne ubezpieczenie OC z
rozszerzeniem na sporty modelarskie, dzieci do lat 15 muszą się znajdować pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekuna prawnego).
2. Widzowie zainteresowani oglądaniem pokazów modelarskich mają prawo wstępu na teren Zlotu
bezpłatnie
§6
Uczestnicy Zlotu i widzowie mają prawo do:
1. przebywania na terenie miejsca imprezy
2. korzystania w nagłych przypadkach z pomocy i opieki służby medycznej znajdującej sie na terenie
Zlotu w czasie jego trwania,
3. uzyskania bieżącej informacji o programie Zlotu, miejscu i czasie odbywania się poszczególnych
części programu.
§7
Uczestnikom Zlotu i widzom zabrania się:
1. Przebywania na pasie startowym lądowiska, w czasie lotów innych uczestników Zlotu
2. Prowadzenia sprzedaży, akcji promocyjnych i innych działań handlowo marketingowych na terenie
lądowiska bez zgody Organizatora
3. Używania otwartego ognia, odpalania rac i ogni sztucznych, palenia tytoniu.
4. Wnoszenia napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi),
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz środków odurzających i substancji
psychotropowych, jak też przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego,
5. Sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
6. Niszczenia i uszkodzenia sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego, elementów wyposażenia stoisk
gastronomicznych, plakatów wystawowych i reklamowych sponsorów Zlotu i firm uczestniczących,
7. Pozostawiania śmieci i nieczystości w miejscach dostępnych dla uczestników powodując zagrożenie
sanitarne,
8. Wchodzenia do pomieszczeń, miejsc i rejonów wydzielonych dla służb porządkowych oraz w miejsca
zamknięte przez Organizatora dla uczestników Zlotu, Zastawiania, blokowania i czynienia
niezdatnymi do przejazdu dróg ewakuacyjnych i dróg przeznaczonych do poruszania sie pojazdów
uczestniczących w zabezpieczaniu Zlotu,
9. Używania modeli latających mogących stanowić zagrożenie dla statków powietrznych biorących
udział w pokazach.

§8
Uczestnicy Zlotu i widzowie zobowiązani są do:
1. Stosowania się do poleceń Organizatora oraz innych osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku
na terenie Zlotu
2. Wykonywania lotów modelarskich tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez Organizatora strefach
lotów, w sposób bezpieczny, bez narażania innych uczestników Zlotu oraz zgromadzonych widzów na
niebezpieczeństwo. W szczególności niedopuszczalne jest wykonywanie lotów modelami na
strefami przebywania ludzi i parkingami samochodowymi. Brak przestrzegania tego zalecenia będzie
skutkował zakazem lotów modelarskich przez osobę powodującą zagrożenie.
3. Zdawania do depozytu nadajników RC 35Mhz pracujące na częstotliwościach wzajemnie
zakłócających się. Nadajniki RC wydawane są przez Organizatora bezpośrednio przed zaplanowanym
lotem.
4. Powiadomienia służby porządkowej, najbliższej jednostki zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego,
Organizatora lub Policję o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników
Zlotu a w szczególności powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
5. Zachowania spokoju i niedopuszczenia do powstania paniki oraz w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa niezwłocznego skierowania się najbliższą drogą ewakuacyjną w kierunku wyjścia z
zagrożonego rejonu,
6. Naprawienia szkody jaką wyrządził swoim zachowaniem lub modelem (lub osób i zwierząt
pozostających pod jego opieka), powodując straty w mieniu organizatora, sponsorów i firm
uczestniczących w imprezie lub innym uczestnikom,
7. Przestrzegania postanowień regulaminu Ogólnopolskiego Zlotu Gigantów i respektowania norm
prawnych wynikających z przepisów prawa.
8. Opuszczenia terenu imprezy w przypadku naruszenia zakazów określonych w par. 7 niniejszego
Regulaminu, zakłócenia przez niego porządku publicznego oraz gdy zostanie wezwany do tego przez
służbę porządkową,
§9
1. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na
terenie lądowiska podczas trwania imprezy są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom Zlotu
korzystającym z ich usług warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w pożarowego w
swoich obiektach.
2. Wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt ppoż., z oznaczonym terminem ostatniej
legalizacji, umożliwiający podjęcie początkowej akcji gaśniczej do czasu przybycia jednostki straży
pożarnej,
3. Przestrzegania przepisów prawa a w szczególności ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24
sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81 poz. 351) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych,
Regulaminu Pikniku i innych zarządzeń Organizatora
4. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia właściciel, najemca czy
użytkownik obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego, zobowiązany jest do
ewakuacji uczestników Zlotu z terenu swojego obiektu, podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz
powiadomienia służby porządkowej, najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji

§ 10
Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z działaniem obiektu handlowego,
gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie Pikniku, bądź zaistnienia tam
zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia odpowiedzialność cywilno-prawna ponoszą
właściciele i użytkownicy tych obiektów.
§ 11
Ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie po oznakowanych drogach dojazdowych, z dopuszczalna
prędkością do 30 km/h.

§ 12
1. Dla celów bezpieczeństwa Organizator na podstawie art. 15 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych jest uprawniony do monitorowania zachowania się osób i utrwalania przebiegu imprezy
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zamontowanych na teren Zlotu.
2. Organizator za pośrednictwem spikera prowadzącego program przekazuje zgromadzonej na terenie
imprezy publiczności wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzeżenia związane z
odbywająca sie imprezą i bezpieczeństwem jej uczestników.
3. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Organizator za pośrednictwem spikera
przekazywać będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do zachowania spokoju wśród
uczestników imprezy.
§ 13
1. Widzowie oraz osoby wprowadzające zwierzęta (psy, koty lub inne) na teren Zlotu są za nie
odpowiedzialne i powinny one by wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie (kaganiec, smycz,
kolczatki, itp.) uniemożliwiające wyrządzenie komukolwiek krzywdy; organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody podczas Zlotu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników Zlotu i widzów, związane z
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie
będące członkami służb Organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia wykroczenia lub
przestępstwa.
§ 14
1. Strefy lotów modelarskich oraz parking uczestników Zlotu Gigantów

