
 
REGULAMIN OBIEKTU 

LOTNISKO AEROKLUBU POMORSKIEGO 
im. gen. pil. Stanisława Skalskiego 

 
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.) wprowadza się 
niniejszy regulamin obiektu.  
 

§ 1 
Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego, zwane dalej terenem Imprezy, będzie 
otwarte dla publiczności w dniach trwania Pikniku 64 Międzynarodowych 
Zawodów o Puchar Gordon Bennetta -Gordon Bennett Event tj.  
20.08.2021 od godz. 16.00 do godz. 22.30  
21.08.2021 od godz. 12.00 do godz. 22.30  
22.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 21.30 

 
§ 2 

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w 
czasie trwania imprezy masowej określa Regulamin Pikniku 64 
Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta -Gordon Bennett 
Event 

§ 3 
Wstęp na teren 64 Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta -
Gordon Bennett Event odbywa się na podstawie bezpłatnych biletów wstępu. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników na terenie pokazów 
organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia wejść na lotnisko.  

 
§ 4 

1. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do 
poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu imprezy wydanego przez Organizatora, a w przypadku interwencji 
funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub pracowników innych uprawnionych służb, 
w tym służby porządkowej i informacyjnej, do wykonywania ich poleceń.  

2. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom 
polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu. Wobec każdej osoby 
odmawiającej poddania się tym czynnościom może być zastosowane prawo 
odmowy wstępu lub usunięcia z terenu obiektu. 



§ 5 
Wstęp i przebywanie na terenie Pokazów osoby małoletniej do lat 13 następuje 
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.  
 

§ 6 
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:  
1. Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia.  

2. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o 
podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo 
niebezpiecznych.  

3. Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego 
materiału, w tym butelek plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra.  

4. Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków.  

5. Kasków, parasoli o ostrym zakończeniu.  

6. Materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub 
wulgarne.  

7. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.  

8. Wskaźników laserowych.  

9. Bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów.  

10. Kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń 
rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle 
prywatnego użytku.  

11. Materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba, że uzyskają pisemną 
zgodę Organizatora.  

12. Balonów, zabawek lub innych przedmiotów mogących swobodnie i w sposób 
kontrolowany lub niekontrolowany poruszać się w przestrzeni powietrznej.  
 

§ 7 
Zabrania się:  
1. Sprzedaży napojów alkoholowych bez zgody Organizatora imprezy. 

2. Wprowadzania zwierząt oraz rowerów i skuterów.  

3. Przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym 
wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków.  
 
4. Zabrania się przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. W 
tym wchodzenia do zamkniętych stref wojskowych i operacyjnych lotniska. Zakaz 



również dotyczy przechodzenia przez barierki poza strefę wyznaczoną dla 
publiczności.  

5. Rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób znajdujących się na terenie obiektu.  

6. Rzucania i pozostawiania śmieci mogących spowodować uszkodzenie statków 
powietrznych i przerwanie Pokazów.  

7. Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu 
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji.  

8. Zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu.  

9. Rozniecania ognia.  

10. Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.  

11. Nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w 
rejonie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.  
 

§ 8 
1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym 
transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na 
terenie obiektu może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika oraz 
Organizatora imprezy na zasadach przez niego ustalonych.  

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą 
czynności prowadzonych przez Organizatora w ramach wykonywanych 
obowiązków służbowych.  

§ 9 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez 
uczestników na terenie imprezy.  

§ 10 
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z 
terenu obiektu.  

§ 11 
Organizator imprezy przeprowadzanych na terenie obiektu zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie obiektu szkody, w 
tym także naruszenie dobrego wizerunku.  
 

§ 12 
Regulamin Pikniku 64 Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta 
-Gordon Bennett Event udostępniony jest dla osób zainteresowanych na 
stronach  internetowych www.ebilet.pl oraz www.gordonbennett.aero i przed 
wejściami na teren imprezy.  
 

§ 14 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpień 2021 roku.  


