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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  
Pikniku 64 Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta 

Gordon Bennett Event 

§ 1.    
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem") został wydany w wykonaniu obowiązku 

określonego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 
masowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, ze zm.; dalej zwanej „Ustawą”).  

2. Impreza masowa, oraz piknik towarzyszący imprezie, której dotyczy Regulamin, to impreza 
związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna pod nazwą „Piknik 64 Międzynarodowych 
Zawodów o Puchar Gordon Bennetta – Gordon Bennett Event” wydarzenie jest z zakresu 
sportu lotniczego, które obejmuje dynamiczne pokazy lotnicze w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie 
lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (t.j.: Dz. U. z 2017 roku poz. 1488) 
(dalej zwana „Imprezą”).  
 

3. Organizatorem Imprezy jest Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie (02-148), przy ul. Komitetu 
Obrony Robotników 39 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000122672, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.St. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
5260300345, REGON: 007026161, (dalej zwana „Organizatorem”). 

 
4. Impreza organizowana jest na wydzielonym terenie Aeroklubu Pomorskiego znajdującego się 

pod adresem: ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 w Toruniu  (dalej zwanego „Terenem Imprezy”), 
Teren Imprezy masowej zostanie oznaczony i odpowiednio wygrodzony. 

 
5. Impreza odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2021 roku w godzinach: 

20.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 22.30  
21.08.2021 od godz. 17.00 do godz. 22.30  
22.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 21.30  
 

6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać  
na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy zobowiązana jest stosować  
się do postanowień Regulaminu. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu 
Imprezy poprzez określenie zasad wstępu na Teren Imprezy i zachowania się osób obecnych na 
Terenie Imprezy, korzystania przez nie z Terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na nim, a 
także określenie miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności. 

 
§ 2.   

ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY 
1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w niej z 

zastrzeżeniem ust. 2, ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 10 poniżej w ramach dostępnego limitu miejsc, 
posiadające ważny i oryginalny dokument uprawniający do wstępu na Imprezę tj.: 
1) bilet wstępu na Imprezę; przy czym „Bilet” oznacza indywidualne (tj. dla wyłącznie jednej 

osoby) prawo wejścia na Wydarzenie, (który przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia – 
w zależności od decyzji Organizatora o stosowaniu w ogóle dodatkowych identyfikatorów - 
może ulec wymianie przez Organizatora na Identyfikator (opaskę albo pieczątkę)); Bilet może 
mieć formę: 
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a) Biletu Mobilnego – oznacza Bilet generowany w formie elektronicznej, umożliwiający 
jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych 
(np. telefony komórkowe, tablety). Bilet Mobilny wyposażony jest w indywidualny kod 
typu QR, umożliwiający jego odczytanie przy użyciu urządzeń skanujących;  

b) Biletu z Fotokodem – oznacza bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku; 
wydrukowany zgodnie z treścią Regulaminu sprzedaży biletów – prowadzoną przez 
Organizatora za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego system 
EuroBilet, stanowi Bilet. Bilet z Fotokodem musi zostać wydrukowany w całości i w 
sposób czytelny 

2) zaproszenie, akredytację, identyfikator, upoważnienie lub inny dokument wydany przez 
Organizatora, uprawniający do wstępu na Imprezę zgodnie z jego treścią. 
 

2. Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i 
nadzorem osób pełnoletnich. Dzieci do 12 roku życia wchodzą bez rejestracji i nie maja wpływu 
na limit uczestników.  

3. Bilety wstępu na Imprezę mogą być nabyte wyłącznie poprzez serwis sprzedażowy eBilet.pl 
dostępnego pod adresem www.ebilet.pl oraz w dniu imprezy w wyznaczonym miejscu przez 
organizatora na terenie przed wejściem na imprezę. Rodzaje biletów i limity poszczególnych 
rodzajów biletów, okresy, kiedy wydawane są bilety oraz ewentualne świadczenia dodatkowe 
związane z biletami są podane przez Organizatora na stronie internetowej: www.ebilet.pl oraz 
www.gordonbennett.aero. Bilety są darmowe jednak mogą być wydawane wyłącznie po 
zaakceptowaniu warunków regulaminu imprezy, zasad uczestnictwa w imprezie oraz uiszczeniu 
opłaty manipulacyjnej wynikającej z obsługi serwisowej operatora eBilet.pl i konieczności 
wprowadzenia dobrowolnej rejestracji oświadczeń o stanie zdrowia uczestnika na dzień 
imprezy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującym chorobę 
o nazwie COVID-19.  

4. Dokumenty uprawniające do wstępu na Imprezę będące dokumentami imiennymi uprawniają 
do wejścia na Teren Imprezy wyłącznie osoby w nich wskazane, po ustaleniu ich tożsamości 
stosownie do ust. 8 poniżej.  

5. Ilość poszczególnych rodzajów biletów jest ograniczona. Poszczególne rodzaje biletów będą 
dostępne do czasu wyczerpania przewidzianych przez Organizatora oraz przez limity dla osób 
niezaszczepionych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń Ministrów, Rady Ministrów, w 
związku z pandemią korona-wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. 
Pozostała ilość limitów dla osób zaszczepionych Organizator może limitować w określonych 
przez niego okresach czasu.  

6. Osobom posiadającym bilety będą wydawane przy wejściu na Teren Imprezy, w wyznaczonych 
do tego punktach, „identyfikatory”( identyfikator oznacza-opaskę albo pieczątkę ).O ile 
Organizator zdecyduje się przy Imprezie na posługiwanie się identyfikatorami; Identyfikator 
będzie miał postać opaski umieszczonej na ręce w taki sposób, że może być ona noszona w 
sposób długotrwały, albo pieczątki, a których wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może 
korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora w postaci opaski 
powoduje utratę jego ważności, a tym samym prawa wstępu na Teren 
Wydarzenia/uczestnictwa w Wydarzeniu – z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
Regulaminu; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora w postaci opaski; 

7. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie: 
1) wobec której zostało wydane / został wydany: orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 

masową; orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z 
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warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego 
na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich; zakaz klubowy; zakaz zagraniczny;  

2) posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, 
których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy 
lub postanowień Regulaminu; 

3) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

4) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

5) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy tj.: 
a) sprawdzenia i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie; 
b) wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości; 
c) przejrzenia zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub 

posiada przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane zgodnie z 
art. 8 ust. 2 Ustawy; 

6) małoletniej (w wieku poniżej 18 lat), niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej; 
7) niespełniającej wymagań opisanych w ust. 8 poniżej, w ust. 9 poniżej lub w § 3 ust. 4 pkt. 6) 

Regulaminu.  
8. Organizator może uzależnić wstęp na Teren Imprezy od okazania przez uczestnika dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość w rozumieniu Ustawy (dowodu osobistego, tymczasowego 
zaświadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, 
dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca albo innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby). 
Każdy uczestnik Imprezy powinien posiadać dokument wskazany w zdaniu poprzednim dla 
celów ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia go od 
udziału w Imprezie stosownie do ust. 7 powyżej oraz dla celów ustalenia jego tożsamości 
zgodnie z Regulaminem i Ustawą.   

9. W Imprezie mogą brać wyłącznie udział osoby, które nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, jak 
również nie podlegają, nie przebywają i nie są zobowiązane poddać się obowiązkowym: 
kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorowi epidemiologicznemu. Bez uszczerbku dla ust. 10 
poniżej, wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika lub jego 
opiekuna (w przypadku osoby małoletniej) oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 
nie jest on zakażony wirusem SARS-CoV-2, a także że nie podlega, nie przebywa i nie jest 
zobowiązany poddać się obowiązkowym: kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorowi 
epidemiologicznemu.   

10. Bez uszczerbku dla ust. 9 powyżej, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, wytycznych oraz zaleceń 
właściwych organów lub służb, Organizator może uzależnić wejście na Teren Imprezy od: 
1) złożenia przez uczestnika (lub jego opiekuna – w przypadku osób małoletnich) pisemnego 
oświadczenia obejmującego m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, według wzoru 
określonego i udostępnionego przez Organizatora, potwierdzającego okoliczności wskazane w 
ust. 8 powyżej, przy czym zbieranie ww. danych w takim przypadku będzie miało na celu 
umożliwienie kontaktu z uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu i będzie miało na celu ułatwić 
służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona 
brała udział w Imprezie; 
2) okazania, w wydawanej przez organy administracji formie, zaświadczenia o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu 
w Unii Europejskiej, w pełnej liczbie dawek.   

11. W sąsiedztwie Terenu Imprezy Organizator będzie udostępniać uczestnikom odpłatnie 
miejsca parkingowe dla pojazdów do 3,5 tony, w ramach dostępnego limitu miejsc, na 
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zorganizowanym dla celów Imprezy parkingu. Dla celów korzystania z miejsca parkingowego 
konieczne będzie wykupienie biletu parkingowego. Bilet parkingowy będzie uprawniał 
wyłącznie do jednokrotnego wjazdu na parking, bez możliwości powrotu po wyjeździe na 
podstawie uprzednio wykorzystanego biletu.     

12. Wejście na Teren Imprezy oraz jego opuszczenie może mieć miejsce wyłącznie przez 
wyznaczone dla tych celów wejścia lub wyjścia, 

13. Wjazd na Teren Imprezy pojazdów, jak również ich postój na Terenie Imprezy, w tym 
pojazdów jednośladowych (np. rowery), jest dozwolony wyłącznie na podstawie wyraźnego 
pisemnego upoważnienia Organizatora. Obowiązek posiadania upoważnienia nie dotyczy 
pojazdów służb publicznych uczestniczących w zabezpieczeniu Imprezy.  

 
 

§ 3.  
ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE ORAZ NAKAZY I ZAKAZY Z TYM ZWIĄZANE 

 
 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo: 
1) przebywać na Terenie Imprezy masowej w godzinach jego otwarcia dla publiczności tj.: 

a) w dniu 20.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 22.30  
b) w dniu 21.08.2021 od godz. 17.00 do godz. 22.30  
c) w dniu 22.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 21.30  

pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;  
2) przebywać na Terenie Pikniku w godzinach jego otwarcia dla publiczności tj.: 

d) w dniu 20.08.2021 od godz. 16.00 do godz. 22.30  
e) w dniu 21.08.2021 od godz. 12.00 do godz. 22.30  
f) w dniu 22.08.2021 od godz. 19.00 do godz. 21.30  

pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;  
3) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie, co jest ograniczone koniecznością 

przestrzegania przepisów obowiązujących na Terenie Imprezy, w szczególności ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, a także koniecznością poszanowania 
praw i godności osobistej innych uczestników Imprezy; 

4) do pełnej informacji o umiejscowieniu poszczególnych punktów związanych z Imprezą, w 
szczególności zaplecza higienicznych - sanitarnego; 

5) korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do 
ogólnego użytku dla uczestników Imprezy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami 
korzystania z nich, jak również w nagłych przypadkach - z pomocy medycznej na Imprezie. 

2. Uczestnicy Imprezy mogą poruszać się wyłącznie po strefie przeznaczonej dla publiczności. W 
ramach strefy przeznaczonej dla publiczności mogą znajdować się wydzielone obszary, do 
których wstęp może być limitowany tylko dla osób upoważnionych, w tym posiadających 
stosowne bilety lub zaproszenia. W SPOSÓB BEZWZGLĘDNY ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE 
PRZEZ UCZESTNIKÓW IMPREZY W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY W RAMACH CZĘŚCI TERENU 
IMPREZY STANOWIĄCEJ STREFY WYŁĄCZONE, w tym tych położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie Terenu Imprezy, gdzie wykonywane będą operacje lotnicze przez statki powietrzne. 
Poszczególne strefy będą zaznaczone orientacyjnie na planie sytuacyjnym umieszczonym przed 
wejście na teren imprezy oraz na terenie imprezy.  Poszczególne strefy będą oddzielone od 
siebie w widoczny sposób (w szczególności ogrodzeniem). 

3. Osoby wchodzące na Teren Imprezy mają świadomość i akceptują fakt, że z uwagi na jej 
szczególny charakter, w tym w szczególności obecność w bliskiej odległości statków 
powietrznych:  
1) na Terenie Imprezy może być emitowany duży hałas, jak również krótkookresowe wysokie 

poziomy propagacji fal dźwiękowych. Organizator zaleca uczestnikom zaopatrzenie się i 
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używanie ochronników słuchu, w szczególności w przypadku dzieci i niemowląt. Organizator 
nie zapewnia uczestnikom środków ochrony słuchu;    

2) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym w szczególności 
przebywanie w strefach do tego nieprzeznaczonych (np. w strefach wyłączonych) lub 
niewykonywanie poleceń upoważnionych do tego podmiotów, może skutkować utratą życia 
lub zdrowia. 

4. Uczestnik Imprezy jest obowiązany: 
1) nie zakłócać porządku publicznego;  
2) przestrzegać postanowień Regulaminu; 
3) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb 

informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument tożsamości; 
4) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie; 
5) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby 

informacyjne, Organizatora (w tym spikera), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów 
– do wykonywania ich poleceń; 

6) dla celów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów oraz 
wytycznymi Organizatora dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego - posiadać środki 
ochrony osobistej, określone w wytycznych Organizatora dotyczących bezpieczeństwa 
epidemicznego, a także stosować się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i 
ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
ustanowionych przez powołane do tego organy (dostępnych na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus), jak również z nakazów, zakazów i ograniczeń 
wprowadzonych w wytycznych Organizatora dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego 
(dostępnych na stronie www.ebilet.pl oraz www.gordonbennett.aero oraz przy wejściach na 
Teren Imprezy, ewentualnie na Terenie Imprezy). Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania 
się z obowiązującymi wytycznymi Organizatora dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego, 
jak również z ww. nakazami, zakazami i ograniczeniami.  

5. Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest 
dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą 
odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach 
ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Zabronione jest wnoszenie /wprowadzanie, posiadanie lub używanie na Imprezie: 
1) przedmiotów, urządzeń lub obiektów, w jakiejkolwiek formie, w tym napełnionych 

powietrzem lub gazem lżejszym od powietrza, które mogą unosić się w powietrzu 
samodzielnie lub na skutek działań człowieka (tj. np. balony, w tym nienapełnione 
powietrzem lub innym gazem, latawce, zdalnie sterowane urządzenia tj. np. drony, 
helikoptery, samoloty);   

2) wskaźników laserowych lub innych laserów; 
3) napojów, w tym w szczególności napojów alkoholowych, za wyjątkiem:  

a) wody w oryginalnie zamkniętych plastikowych butelkach o pojemności do 0,5 litra (w 
ilości 1 butelki wody spełniającej opisane kryterium na uczestnika);  

b) napojów przeznaczonych dla dzieci do lat 3 włącznie, w tym mleka, do osobistego użytku 
tychże dzieci będących uczestnikami Imprezy, pod warunkiem, że napoje będą 
umieszczone w opakowaniach plastikowych lub foliowych o pojemności nie większej niż 
0,5 litra; 

4) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako 
broń,  
w tym do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć; 
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5) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym 
działaniu,  
jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych; 

6) pojemników na płyny i produkty, w tym produkty spożywcze, wykonanych z twardego 
materiału, w tym w szczególności wykonanych ze szkła lub innego twardego, lub tłukącego 
się, lub kruchego materiału, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora; 

7) środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków; 

8) kasków; 
9) parasoli innych niż małe podręczne składane parasole, pozbawione elementów ostrych,  

w szczególności długich parasoli zakończonych szpikulcem; 
10) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, 

dyskryminujące lub wulgarne; 
11) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, a także innych 

substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia; 
12) przedmiotów o wymiarach większych niż 250 cm (długość + szerokość + wysokość), z tym 

zastrzeżeniem, że w każdym przypadku żaden z ww. wymiarów nie może przekraczać 150 
cm. Zakaz wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy wózków dla dzieci, wózków 
inwalidzkich lub innego sprzętu niezbędnego z uwagi na zdrowie lub niepełnosprawność 
uczestnika Imprezy, jak również innych sytuacji dopuszczonych za pisemną zgodą 
Organizatora;   

13) trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, które emitują hałas 
(wuwuzele, megafony, syreny etc.), za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą 
Organizatora; 

14) materiałów reklamowych, promocyjnych lub przeznaczonych do obrotu komercyjnego,  
za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora; 

15) zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych; 
16) innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą być niebezpieczne dla życia  

i zdrowia uczestników Imprezy, naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy. 
7. Zabronione jest: 

1) przebywanie na Terenie Imprezy poza godzinami wskazanymi w § 3 ust. 1 pkt. 1-2) 
Regulaminu bez odrębnego pisemnego upoważnienia Organizatora; 

2) podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do: 
a) innych stref niż strefa przeznaczona dla publiczności, tj. w szczególności do stref 

wyłączonych  lub  
b) odpowiednio oznaczonych stref w ramach strefy przeznaczonej dla publiczności z 

limitowanym dostępem lub innych stref, dedykowanych wyłącznie dla uprawnionych 
osób, w tym posiadających określone bilety wstępu lub zaproszenia, 

w tym w szczególności poprzez nieupoważnione forsowanie ogrodzeń oddzielających strefy 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

3) przebywania: 
a) w innych strefach niż strefa przeznaczona dla publiczności tj. w szczególności w 

strefach  wyłączonych,  bez stosownego upoważnienia; 
b) w odpowiednio oznaczonych strefach w ramach strefy przeznaczonej dla publiczności, 

dedykowanych wyłącznie dla uprawnionych osób, w tym posiadających określone 
bilety wstępu lub zaproszenia, bez stosownego upoważnienia;  

4) spożywanie napojów alkoholowych, za wyjątkiem napojów alkoholowych zakupionych na 
Terenie Imprezy, spełniających kryteria wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
przy czym muszą one być wówczas spożywane wyłącznie w miejscach wyznaczonych do 
tego celu; 
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5) używanie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do 
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, za wyjątkiem środków ochrony osobistej w 
postaci masek ochronnych, których obowiązek stosowania na Terenie Imprezy wynikać 
może z regulacji opisanych w § 3 ust. 4 pkt. 6) Regulaminu, przy czym nie wyłącza to 
konieczności uchylenia maski ochronnej na żądanie stosownych służb porządkowych i 
informacyjnych Organizatora dla celów umożliwienia identyfikacji; 

6) głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, 
rasistowskich, nawoływanie do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, 
światopoglądowym itp.; a także skłanianie innych uczestników Imprezy do głoszenia takich 
treści; 

7) rzucanie przedmiotami, w szczególności w kierunku statków powietrznych lub innych osób; 
8) zażywanie środków odurzających lub psychotropowych; 
9) rozniecanie i podsycanie ognia; 
10) załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 
11) zaśmiecanie Terenu Imprezy;  
12) niszczenie infrastruktury; 
13) nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach 

ewakuacyjnych; 
14) używanie urządzeń w ramach Terenu Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

w tym stanie na ogrodzeniach, jak również ich niszczenie; 
15) odpalanie sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych; 
16) stosowanie przemocy fizycznej i formułowanie gróźb pod adresem innych uczestników 

Imprezy; 
17) sprzedawanie wszelakiego rodzaju produktów, w tym towarów, biletów, dystrybucja 

materiałów reklamowych i promocyjnych, oferowanie jakichkolwiek usług i prowadzenie 
jakiejkolwiek działalności zarobkowej – bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora; 

18) realizowanie innych działań, które mogą być uznane za niebezpieczne (dla danego 
uczestnika lub innych uczestników), jak również mogących naruszyć bezpieczeństwo i 
niezakłócony przebieg Imprezy. 

8. Ocena przedmiotów oraz zachowań i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych w trakcie trwania 
Imprezy należy do służb porządkowych i informacyjnych, zobowiązanych do zapewnienia 
bezpieczeństwa w trakcie trwania Imprezy. 

 
§ 4.   

UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH  
I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA, ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA  

DO OPUSZCZENIA IMPREZY, SANKCJE 
 

1. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy 
m.in. do: 
1) sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku 

stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia Imprezy;  
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione zgodnie z art. 8 
ust. 2 Ustawy;  

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - 
wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 
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5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 
zabronionych; 

6) w określonych w Ustawie przypadkach, stosowania środków przymusu bezpośredniego, na 
zasadach wskazanych w Ustawie i przepisach innych ustaw wskazanych w Ustawie. 

2. Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej, jak również osobom 
usuniętym z Terenu Imprezy - zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie - 
nie przysługuje prawo wstępu lub ponownego wstępu na Imprezę. 

4. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, 
a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody 
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 
wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator 
niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy 
lub Policji.  

5. Zgodnie z Ustawą; 
1) kto: 

- nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy, 
przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej 
(art. 54 ust. 1 Ustawy); 

- w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla 
publiczności (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy);  

- nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu 
i w czasie trwania imprezy masowej (art. 55 Ustawy),  

- wbrew przepisom Ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe 
(art. 56 Ustawy), 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł; 
2) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 

r.  
o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne 
niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, 
podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 59 ust. 1 Ustawy); 

3) kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie 
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego 
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku (art. 60  ust. 1a Ustawy). 

4) kto: 
- w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla 

życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, 
gdzie odbywa  
się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej 
imprezy (art. 60 ust. 2 Ustawy), 

- w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka 
służby porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ust. 3 Ustawy), 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

 
§ 5.  
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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tj. Aeroklub Polski z siedzibą w  
Warszawie (02-148), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnr.  KRS 0000122672, posługującego 
się numerem NIP: 5260300345, REGON: 007026161- w ramach: 
1) względów ochrony przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi (np. epidemii korona-

wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19); 
2) wypełnienia obowiązku poinformowania m.in. Głównego Inspektora 

Sanitarnego/właściwych służb sanitarnych o zagrożeniu zakażeniem korona-wirusem 
SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19; 

3) tzw. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, na który składają się cele związane z 
przeprowadzeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzania. 

 
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Wydarzenia w powyższych celach, 
o których mowa w punkcie 1, odpowiednio w lit od „1)” do „3)”, na podstawie:  

1) przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych sensytywnych (danych  dotyczących 
zdrowia), tj. ważnego interesu publicznego ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z dyspozycją artykułu 9 ust. 2 lit. 
„i”; 

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z dyspozycją 
artykułu 6 ust. 1 lit. ”c”;  

3) prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. 
”f”;  

-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).  

3. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przekazanie jest niezbędne do 
udziału w Wydarzeniu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Biura 
Obsługi Klienta Organizatora, jak również w celu wynikającym z ewentualnej dalszej 
korespondencji. Niepodanie danych osobowych może skutkować jednakże odmową wstępu 
na Wydarzenie. 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych 
sensytywnych (danych dotyczących zdrowia), tj. ważnego interesu publicznego, zgodnie z 
dyspozycją artykułu 9 ust. 2 lit. „i” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celach 
wskazanych w punkcie 1a, oraz dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”c” - w 
celach wskazanych w punkcie 1b – będą przetwarzane przez okres do upływu dwóch tygodni, 
licząc od dnia udziału Uczestnika Wydarzenia w Wydarzeniu. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. 
zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w 
celach wskazanych w punkcie 1c - Uczestnik Wydarzenia ma prawo w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Dane osobowe, o 
których mowa w niniejszym punkcie, będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie 
zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub będzie trwał prawnie uzasadniony interes 
Organizatora. 

6. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do:  
1) dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia od Organizatora, 

czy przetwarza on dane, jak również informacji dotyczących tego przetwarzania;  
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2) żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są 
nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) żądania usunięcia danych osobowych;  
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
5) przenoszenia danych osobowych. 

7. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z  
     przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora. 
8. Organizator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom 

trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego. Z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia sobie 
przez Organizatora odpowiedniej organizacji prowadzonej przez siebie działalności np. w 
zakresie infrastruktury informatycznej/technicznej czy bieżących sprawach dotyczących 
działalności, dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym, mogą zostać przekazane 
następującym kategoriom odbiorców:  

1) partnerom handlowym/businessowym, operatorom pocztowym, przewoźnikom (kurierzy), 
dostawcom usług prawnych, doradczych i księgowych (np. kancelarie prawne, podmioty 
windykacyjne); 

2) właściwym służbom ze względu na aspekty sanitarno – epidemiczne, w tym: tj. Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu, Ministrowi Zdrowia, Policji, Organom administracji publicznej. 

9. Organizator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podmioty  
wskazane w punkcie 8 w niniejszym paragrafie, którym są przekazywane dane, podane przez 
Uczestników Wydarzenia, gwarantują poufność wszelkich przekazanych im danych 
osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, o 
których mowa w niniejszym rozdziale.  

11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

12. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

13. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne, może mieć 
miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Uczestnika Wydarzenia oraz z zachowaniem 
odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

 
§ 6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, wydanych na 
podstawie Ustawy aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zakres Imprezy może zostać ograniczony, a program Imprezy zmieniony przez Organizatora na 
skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych i pozostających poza jego kontrolą, w 
szczególności wystąpienia przypadków siły wyższej, wystąpienia warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych działań (m.in. przeprowadzenie pokazu 
dynamicznego w części lub w całości), jak również ze względu na bezpieczeństwo osób, statków 
powietrznych oraz mienia, w tym w szczególności z przyczyn wynikających z ograniczeń, 
nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2, ustanowionych przez powołane do tego organy. Ograniczenie zakresu Imprezy nie jest 
równoznaczne z odwołaniem Imprezy. Impreza może zostać odwołana w przypadku, gdy taka 
potrzeba będzie wynikiem ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii 
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustanowionych przez powołane do tego 
organy.  
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3. Wszelkie reklamacje dotyczące Imprezy mogą być składane w terminie 10 dni roboczych od 
zakończenia Imprezy tj. do dnia 3 września 2021 roku włącznie. Reklamacje powinny być 
sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora tj. Aeroklub Polski z 
siedzibą w Warszawie (02-148), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 przesyłką pocztową 
lub kurierską. O zachowaniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim decyduje data stempla 
pocztowego /data nadania przesyłki. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny 
adres składającego reklamację oraz numer telefonu, opis i powód reklamacji, w tym datę i 
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również treść żądania. Organizator 
powiadomi Uczestnika o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji w terminie 10 dni 
roboczych od dnia jej otrzymania. Niewniesienie reklamacji, wniesienie reklamacji po terminie, 
odrzucenie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji, brak odpowiedzi na reklamację i inne 
podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przez 
uczestników na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

4. Regulamin jest dostępny na stronach www.ebilet.pl, www.gordonbennett.aero oraz przy 
wejściach na Teren Imprezy.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2021 roku i obowiązuje do momentu faktycznego 
zakończenia Imprezy (zakończenia programu Imprezy i opuszczenia Terenu Imprezy przez 
wszystkich uczestników), bez uszczerbku dla ust. 3 powyżej. 

6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie 
niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem przypadków konieczności wprowadzenia takich zmian 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym wytycznych lub zaleceń wiążących dla 
Organizatora. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na 
stronach www.ebilet.pl, www.gordonbennett.aero. W przypadku zmiany Regulaminu po 
rozpoczęciu Imprezy, publikacja zmienionego Regulaminu nastąpi na stronie wskazanej w 
zdaniu poprzednim oraz przy wejściach na Teren Imprezy.  

 
 
 
 


