REGULAMIN TERENU
w czasie
Pikniku Historycznego Good Morning, Dęblin
5 - 6 lipca 2019
Miejsce, termin i czas trwania imprezy :
przykoszarowy plac ćwiczeń 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego

Termin i czas trwania imprezy: 5-6 lipca 2019r.
Przyjazdy uczestników oraz przygotowanie dioram odbywa się w dniach 3 – 4 lipca 2019r.
Otwarcie terenu dla publiczności oraz gotowość do pokazów : 5 – 6 lipca 2019r w godz. 10.00
– 18.00
Wyjazdy uczestników oraz porządkowanie terenu odbywa się w dniu 7 lipca 2019r. w godz.
8.00 – 16.00
Wyjazdy sprzętu ciężkiego na lawetach odbywa się w dniu 8 lipca 2019r. w godzinach 8.00
– 11.00
1. Na teren imprezy wstęp jest wolny.
2. Teren imprezy jest podzielony na następujące strefy:
o

historyczne biwaki Grup Rekonstrukcyjnych.

o

Arena dla pokazów dynamicznych i inscenizacji

o

Wystawy historyczne Muzeów wojskowych

o

biwak cywilny – objęty zakazem wstępu dla osób nieuczestniczących w Zlocie
GRH

3. Podczas wchodzenia na teren imprezy należy zachować spokój i porządek,
postępować zgodnie ze wskazówkami obsługi i służb porządkowych.
4. Organizator imprezy zapewnia oznaczenie służb informacyjnych i porządkowych
poprzez identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające następujące
dane:
o

nazwę imprezy

o

pieczęć i podpis wystawcy

5. Służba porządkowa i informacyjna imprezy uprawniona jest do:
o

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

o

przeglądania bagaży, odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że
osoby wnoszą przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń, napoje
alkoholowe, środki odurzające oraz inne środki, przedmioty i materiały, których
posiadanie jest prawnie zakazane,

o

w przypadku zakłócania porządku przez wezwanie ich do opuszczenia terenu
imprezy,

o

ujęcie w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, zwierząt, a także
ochrony mienia.

6. Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5, służba
porządkowa jest obowiązana odmówić wpuszczenia takich osób na imprezę lub
wyprowadzić poza teren imprezy.
7. Organizator imprezy zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy
poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.
8. Organizator zapewnia w celu utrzymania porządku służby porządkowe i informacyjne.
9. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduje się
na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.
10. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w
trzech miejscach na terenie imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie
internetowej Muzeum Sił Powietrznych przed planowanym terminem imprezy.

Organizatorzy

