REGULAMIN
XIII Małopolskiego Pikniku Lotniczego w Krakowie w dniach
24-25 czerwca 2017 r.
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§1
XIII Małopolski Piknik Lotniczy w Krakowie - zwany dalej „Piknikiem” - jest imprezą
rekreacyjno- rozrywkową organizowaną przez Muzeum Lotnictwa Polskiego - zwane dalej
„Muzeum” lub „Organizatorem”.
Piknik odbywa się w dniach 24-25 czerwca 2017 r. na lądowisku Kraków Rakowice-Czyżyny
EPKC usytuowanym na terenie Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie jako rodzinna impreza
rekreacyjno-rozrywkowa. Jej zakres obejmuje m.in. wojskowe i cywilne pokazy lotnicze, wystawę
naziemną statków powietrznych, prezentację programów artystycznych i ekspozycji muzealnych,
konkursy dla dzieci, wystawy zabytkowych i współczesnych pojazdów, pokazy grup
rekonstrukcyjnych, oraz akcje promocyjne przedsiębiorców, instytucji kultury i samorządów
Województwa Małopolskiego.
Organizator określa w Regulaminie XIII Małopolskiego Pikniku Lotniczego w Krakowie –
zwanego dalej „Regulamin” – zasady i warunki uczestnictwa w Pikniku, korzystania z terenu
Pikniku (Lotniczego Parku Kulturowego) i znajdujących się na nim urządzeń. Regulamin
został udostępniony na stronie internetowej http://www.pikniklotniczy.krakow.pl/ oraz przed
wejściami na teren Pikniku.
Piknik nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2015r. poz. 2139z późn. zm.).
Osoby przebywające w czasie trwania Pikniku na terenie Pikniku (Lotniczego Parku
Kulturowego) podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
§2
Zabezpieczeniem Pikniku zajmują się służby zabezpieczenia – zwanej dalej Służbami
Zabezpieczenia, które podlegają Organizatorowi oraz Dyrektorowi Pokazów.
Dyrektor Pokazów kieruje ruchem lotniczym i naziemnym w strefie lotów i postoju samolotów.
W skład Służb Zabezpieczenia wchodzą:
Policja,
Straż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe,
Służba Ochrony Lotniskowej (SOL),
Agencja Ochrony,
Pracownicy Muzeum.
Łączność pomiędzy Służbami Zabezpieczenia a Dyrektorem Pokazów i Organizatorem odbywa się
telefonicznie i poprzez krótkofalówki. Sprzęt krótkofalowy zapewnia Organizator.
Wszystkie Służby Zabezpieczenia otrzymają mapę terenu Pikniku, na której zaznaczone będą
punkty postoju Służb Zabezpieczających i drogi ewakuacyjne oraz listę telefonów pracowników
Organizatora oraz Dyrektora Pokazów.
§3
Wstęp na teren Pikniku posiadają osoby uprawnione, tj. posiadające ważny na dany dzień bilet
wstępu, wejściówkę lub zaproszenie, identyfikator oraz pracownicy Muzeum. Służby
Zabezpieczenia są uprawnione do kontrolowania biletów oraz innych dokumentów uprawniających
do wstępu na teren Pikniku.
Zakupienie biletu wstępu lub wejściówki lub przyjęcie zaproszenia oznacza akceptację
postanowień Regulaminu i stanowi warunek uczestnictwa w Pikniku.
Ceny biletów ustala Organizator, a cennik jest umieszczony w kasach biletowych oraz na stronie
internetowej http://www.pikniklotniczy.krakow.pl/.
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Zapłata w kasach biletowych przed wejściami na teren Pikniku następują wyłącznie przy
pomocy gotówki.
Bilety ulgowe za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki przysługują:
Uczniom, studentom.
Osobom niepełnosprawnym z opiekunem.
Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom.
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Kombatantom.
Umundurowanym funkcjonariuszom: Policji, Straży Granicznej, Żołnierzom Wojska
Polskiego.
Nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i inn.
Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz
kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
Wstęp bezpłatny na pokazy mają:
1) Dzieci do lat 4.
2) Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego , Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskie, Medalami „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis.
3) Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
4) Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
5) Posiadacze Karty Polaka.
Dzieci od 4 do 7 roku uprawnione są do zakupu biletu w cenie 5 zł.
Osoby, które zakupiły bilet elektroniczny (e-bilet) będą wpuszczane wyłącznie przez następujące
wejścia:
1)
od strony ul. Bora-Komorowskiego oraz
2)
od strony ul. Markowskiego (wejście główne do Muzeum).
Posiadacze ważnych biletów, którzy opuszczą teren Pokazów w dniu ich trwania nie będą
uprawnieni do powtórnego wejścia na ten teren w tym samym dniu.
Na terenie Pokazów mogą przebywać osoby w godzinach od 09.00-19.45.
§4
Służby Zabezpieczenia są uprawnione do:
1)kontroli wejścia, sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Pikniku, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień niewpuszczanie albo wezwania tych
osób do opuszczenia terenu Pikniku;
2)kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia,
że osoby te zamierzają wnieść przedmioty, niebezpieczne takie jak: broń, bezzałogowe SP,
balony wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, lasery, środki odurzające lub
substancje psychotropowe;
3)wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym regulaminem, w tym osobom nietrzeźwym, będącym pod
wpływem środków odurzających, agresywnym oraz usiłującym wnieść przedmioty
niebezpieczne, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia
terenu Pikniku;
4)ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
Środków przymusu bezpośredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych i
obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu oraz ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających, (o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a
ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U.
poz. 628 z późn. zm.) można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności
podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
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wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez
uprawnionego poleceniem;
2)
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby.
Organizator odmawia wstępu na teren Pikniku osobom znajdującym się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, agresywnym lub stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo nieposiadającym ważnego biletu wstępu,
wejściówki, zaproszenie albo identyfikatora.
Osobom, którym odmówiono wstępu za teren Pikniku, albo które wezwano do opuszczenia
terenu Pikniku, nie przysługuje uprawnienie do żądania od Organizatora zwrotu kosztów
poniesionych w związku z uczestnictwem w Pikniku.
§5
Podczas postoju samolotów pas startowy będzie ogrodzony i pilnowany przez Służby
Zabezpieczające.
Wstęp na teren postoju samolotów i pasa startowego posiadają tylko osoby z odpowiednimi
identyfikatorami.
Na terenie postoju samolotów i pasa startowego obowiązuje zakaz puszczania modeli latających za
wyjątkiem osób posiadających zezwolenia Dyrektora Pokazów.
§6
Na terenie Pikniku znajdować się będzie punkt informacyjny oraz Biuro Dzieci Zagubionych wraz
ze stanowiskiem pielęgniarki.
Punkt informacyjny jest zobowiązany informować o ewentualnych zagrożeniach dla
bezpieczeństwa porządku publicznego podczas Pikniku oraz organizacji Pikniku, a w
szczególności o:
1) lokalizacji stref dla publiczności, strefy Gości, pokazów i postoju samolotów;
2) lokalizacji punktów pomocy medycznej;
3) lokalizacji punktów sanitarnych;
4) lokalizacji wystaw;
5) położeniu dróg ewakuacyjnych.
§7
Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych środków
mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia w czasie trwania
Pikniku.
Organizator za pośrednictwem Komentatora pokazów przekazuje zgromadzonej na terenie imprezy
publiczności wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzeżenia związane z
odbywającym się Piknikiem i bezpieczeństwem jego uczestników. Przekazywane komunikaty
winny być powtórzone w niedługich odstępach czasu w zależności od ich znaczenia.
W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każda osoba jest zobowiązana
do:
1)
powiadomienia o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, Służb Zabezpieczenia,
najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju
zagrożenia (pożar czy inne niebezpieczeństwo) oraz czy istnieje zagrożenia życia ludzkiego;
2)
unikania paniki i stosowania się do poleceń Służb Zabezpieczenia;
3)
kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania dojazdu służbom
ratowniczym, w przypadku właścicieli obiektów handlowych, gastronomicznych,
rozrywkowych;
6) wyprowadzenia z zagrożonego rejonu wszystkich osób;
7)
wyłączenia dopływu zasilania elektrycznego, usunięcia wszystkich materiałów
palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami;

użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu, a w
przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych
do czasu przybycia Straży Pożarnej.
W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Organizator za pośrednictwem
Komentatora pokazów przekazywać będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do
zachowania spokoju wśród uczestników Pikniku, a Służby Zabezpieczenia dokonają
wyprowadzenia z zagrożonego rejonu wszystkich osób oraz przystąpią do akcji gaśniczej lub
ratunkowej.
8)
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§8
Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Muzeum i Parku w czasie Pikniku muszą mieć ważne
przepustki i zezwolenia wydane przez Organizatora oraz posiadać sprawny sprzęt gaśniczy, o
którym mowa w przepisach prawa o ruchu drogowym. Ruch pojazdów może odbywać się
wyłącznie po oznakowanych drogach dojazdowych, z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.
Dowóz zaopatrzenia do obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych może być
dokonywany codziennie i musi zakończyć się na 30 minut przed rozpoczęciem Pikniku. Wjazd z
zaopatrzeniem na teren imprezy możliwy jest jedynie przez wejście główne (bramę wjazdową).
Kierujący pojazdem jest obowiązany opuścić teren imprezy na 30 minut przed jej rozpoczęciem lub
gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową.
W przypadku nie opuszczenia terenu imprezy przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania
polecenia służby porządkowej pojazd może zostać odholowany na koszt jego właściciela na parking
poza terenem Pikniku.

§9
1.Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone , może grozić
niebezpieczeństwem śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
2.Każda osoba, przebywająca na terenie Pikniku powinna powstrzymywać się od działań
zagrażających bezpieczeństwu innych osób lub mogących wyrządzić im szkodę oraz jest
zobowiązana stosować się do poleceń Służb Zabezpieczenia.
3.Osobom przebywającym na terenie Pikniku zabrania się:
prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania
zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora;
- przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów
marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora;
- spożywania alkoholu powyżej 4,5%;
- zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
- rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
- zaśmiecania terenu Pikniku, a także niszczenia infrastruktury Lotniczego Parku
Kulturowego i Muzeum oraz używania jej sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
- Wnoszenia oraz używania bezzałogowych SP oraz innych aparatów latających.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pikniku oraz
w samochodach pozostawionych na parkingach.

§ 10
1.

Uczestnik Pikniku ma prawo:
1)
przebywać na terenie Pikniku w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu
przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
2)
do informacji o lokalizacji stref, wystaw, punktów medycznych,
gastronomicznych i sanitarnych oraz o zasadach bezpieczeństwa określonych przez
Organizatora lub Służby Zabezpieczenia;

3)
4)

korzystać z infrastruktury Lotniczego Parku Kulturowego i Muzeum, które są
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
korzystać z pomocy medycznej w czasie Pikniku.

§ 11
1.Nabycie prawa do przebywania na terenie Pikniku jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez
Organizatora na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu
pokazów na potrzeby prywatne (niekomercyjne).
2.Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu i wizerunku Pikniku może odbywać się wyłącznie za zgodą
Organizatora.
3.Wejście na teren Pikniku stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z
produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Pikniku lub
każdego elementu Pikniku prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
§ 12
1.Zakres Pikniku, w tym pokazów lotniczych, określony w § 1 może zostać ograniczony przez
Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających
przeprowadzenie
pokazu
dynamicznego), ze względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i
publiczności albo uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu Pikniku nie jest
równoznaczne z odwołaniem Pikniku.
2.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 ponoszą właściciele tych obiektów lub osoby działające w ich imieniu i na ich
rzecz.
3.Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie Pikniku
wynikłe lub związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład Służb Zabezpieczenia, bądź które
powstały wskutek zaistnienia sił wyższych.
4.Organizator nie zwraca kosztów poniesionych na zakup biletów w przypadku, gdy Piknik, w tym
pokazy lotnicze, nie odbędą się w pełnym zakresie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5.Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Pikniku Organizator
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30 oraz w dniach Pikniku w
godzinach 07.30-20.00 (tj. sobota-niedziela, 25-26.06.2016) w siedzibie Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu, lub poprzez działającą w czasie i
miejscu trwania Pikniku Służbę Zabezpieczenia.
6.Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2017r.

