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REGULAMIN
,,90 lat Zwycięstwa Challenge - Święto Lotnictwa Polskiego"
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w dniu 28 sierynia 2022 r.

§l
,,90 lat Zwycięstwa Challenge - Swięto Lotnictwa Polskiego" - zwane dalej ,,Wydarzeniem" - jest imprezą
rekreacyjno-rozrywkową organizowan ą przęz Muzeum Lotnictwa Polskiego - zwanym dalej ,,Muzeum" lub

,,Organizatorem". Wydarzenie odbywa się w dniu 28 sierpnia 2022 r. na terenię Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie, w tym na lądowisku Kraków-Czyzyny EPKC, jako rodzinna impreza rekreacyjno-
rozrywkowa. Jej zakres obejmuje m.in, wojskowe icywilne pokazy lotnicze, wlstawę naziemną statków

powietrznych, prezentację programów artystycznych iekspozycji 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 ,,90 lat Zwycięstwa Challenge - Święto Lotnictwa Polskiego" -
zwanego dalej ,,Regulaminem" - zasady i warunki uczestnictwa w Wydarzeniu, korzystania z terenu
Wydarzenia i znajdujących się na nim urządzeń. Regulamin został udostępniony na stronie
internetowe.i http://www.muzeumlotnictwa.pll oraz przed wejściami na teren Wydarzenia.
Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumięniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r,

obezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z2022 r. poz. 1466 zpóźn. zm.).

Osoby przebywające w czasie trwania Wydarzenia na teręnię Muzeum podlegają przepisom polskiego
prawa olaz przepisom Regulaminu.

§2
l. Zabezpieczeniem Wydarzenia zajmują się słuzby zabezpieczenia zwanej dalej ,,Słuzbami

Zabezpieczenia", które podlegają Organizatorowi oraz Dyrektorowi zaplanowanych pokazów lotniczych
zwanego dalej,,Dyrektoręm Pokazów".
Dyrektor Pokazów kieruje ruchem lotniczym i naziernnym w strefie lotów i postoju sarnolotów.
W skład Służb Zabezpieczenia wchodzą:
a. Policja,
b. Straż Pożarna,
c. PogotowieRatunkowe,
d. Agencja Ochrony,
e, Pracownicy Muzeum.
Łącznośc pomiędzy Słuzbami Zabezpieczenia a Dyrektorem Pokazów i Organizatoręm odbywa się

tęlefonicznie i poprzez krótkofalówki.
Wszystkie Służby Zabezpieczenia otrzymają mapę teręnu Wydarzenia, na której zaznaczonę będą punkty
postoju Służb Zabezpieczających i drogi ewakuacyjne oraz listę telefonów pracowników Organizatora oraz
Dyrektora Pokazów.

§3
Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.
Na terenie Wydarzenia mogą przebywać osoby w godzinach 9.00-18.00 w dniu 28,08.2022 r.

§4
Służby Zabezpieczenia są uprawnione do:
a. kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaZy i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia, że

osoby te zamierzalą wnieść przedmioty, niebezpieczr-re takie jak: broń, bezzałogowe SP, balony
wypełnione gazami lżejszyrni od powietrza, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiĄ
łatwopalne, napoje a|koholowe, lasery, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

b. wydawania poleceń porządkowych osobom zaĘócającym porądek publicmy lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym regulaminem, w tym osobotn nietrzeźwym, będącym pod wpływem
środków odurzających, agresywnym oraz usiłującym wnieść przedłrrioty niebezpieczne,
a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczęnia terenu Wydarzenia;

c. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego rnienia, a także osób dopuszczających się czynów
zabron ionych

Środków przymusu bezpośredniego, tj.: siły ftzyczne1 w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek
zakładanych na ręce trzymane zĘłu oraz ręcznych rniotaczy substancji obezwładniających, o których mowa

w art.12 ust. l pkt 1 lit. a ib,pkt2lit. a ipkt 12lit.a ustawy zdnia2L maja2013 r. o środkach przymusu
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teren imprezy mozliwy jest jedynie przez wejście główrre (bramę wjazdową).
3, Kierujący pojazdemjest obowiązany opuścić teren imprezy na 30 minut przedjej rozpoczęciem lub gdyjest

do tego wezwany przez służbę porządkową.
4. W przypadku nie opuszczenia terenu imprezy przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania

polecenia słuzby porządkowej pojazd możę zostać odholowany na kosź jego właściciela na parking poza
terenem Wydarzenia.

§9
l, Przebywanie osób w innych rniejscach niż zostaĘ do tego wyznaczone, może grozic niebezpieczeństwęm

śmierci lub cięzkiego uszczerbku na zdrowiu, zaktórę Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Każda osoba, przebywająca na terenie Wydarzenia powinna powstrzymywać się od działań zagrażających

bezpieczeństwu innych osób lub mogących wyrządzić im szkodę oraz jest zobowiązana stosować się do
poleceń Służb Zabezpięczenia.

3. Osobom przebywającym na terenie Wydarzenia zabrania się:
a. prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej

pienięznych bez pisemnej zgody Organizatora;
b. przynoszenia i rozpowszechniania na jego tęręnie jakichkolwiek

reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora
c. spoźywaniaalkoholu,
d. zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
e. roznięcania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza rniejscami do tego wyznaczonymi;
f. zaśmiecania tęręnu Wydarzenia, a także niszczęnia infrastruktury Muzęum oraz używania jej sposób

n iezgodny z nich przeznaczen ietn.
g. wnoszenia oraz używania bezzŃogowych SP oraz innych aparatów latających, a takżę przedmiotów

wypełnionych gazem lżejszym od powietrza (np. balonów) i uzywanie laserów, które mogą oślepiać
załogi statków powietrznych.

h, poruszania się jednośladami.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za lzęczy

w samochodach pozostawionych na parkingach,
pozostawione na tęrenię Wydarzenia oraz

§ l0
Uczestnik Wydarzenia ma prawo:
a) przebywać na terenie Wydarzenia w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez

Organizatora do czasu zakończęnia Wydarzenia;
do inforrnacji o lokalizacji stref, wystaw, punktów medycznych, gastronomicznych isanitarnych oraz
o zasadach bezpieczeństwa określonychprzez Organizatora lub Słuzby Zabezpieczenia;
korzystać z infrastruktury Muzeum, które są udostępnione do ogólnego uzytku, w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem;

korzystać z pomocy medycznej w czasie Wydarzenia.

§ ll
Nabycie prawa do pzebywania na terenie Wydarzenia jest równoznaęzne z udzieleniem zgody przez
Organizatora na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu pokazów
na poh,zeby prywatne (niekomercyjne).
Transmitowanie i rozpowszechnianie przebiegu i wizerunku Wydarzenia może odbyrvać się wyłącznie za zgodą
Organizatora.
Wejście na tęręn Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku
zprodukcją, prezentowaniem, reklamowaniern lub uzywaniem filmu, zapisu wideo i audio z Wydarzenia lub
każdego elementu Wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na caĘm świecię,

§12
Zakręs Wydarzenia, w tytn pokazów lotniczych, określony w § 1 rnoże zostać ograniczony przez
Organizatora na skutek wystąpienia pfzyazyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemozliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego), ze względu na

bezpieczeństwo statków powietrznych, uczęstników i publiczności albo uzasadniony intęręs
()rganizatora. Ograniczenie zakresu Wydarzenia nie jest równoznaczne z odwołanięm Wydarzenieln.
Za wszęlkie szkody wyl,ządzone osobom trzecitn, w związku z działanięm obiektu handlowego,
gastronomicznęgo, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie Wydarzenia, bądź zaistnięnia
tam zdarzenia pożarowego lub innego rniejscowego zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą
właścicięlę tych obiektów lub osoby działalące w ich imięniu i na ich rzęcz.

oraz przeprowadzania zbióręk

materiałów marketingowych lub
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bezpośredniego i broni palnej (Dz. IJ. z2019 r, poz. 2418 zpóźn. zm.) można użyć lub wykorzystać je
w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

a. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego
poleceniem:

b. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu nażycie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej
osoby.

Organizator odmawia wstępu na teren wydarzenia osobom znajdującym się pod widocmym wpływenl
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającym

hoIi lub inne przedmioty niebezpiecme, agresywnym lub stwarzalącym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
porządku publicznego,

§5
Podczas postoju samo|otów pas staftowy będzie ogrodzony i pilnowany przezSłużby Zabezpleczające.
Wstęp na tęręn postoju samolotów i pasa staftowego posiadają tylko osoby z odpowiednimi
identyfikatorami.
Na tęręnię postoju samolotów i pasa staftowego obowiązuje zakaz puszczania modeli latających za
wyj ątkiem osób pos iadaj ący ch zezw olen ia Dyrektola Pokazów,

§6
Na terenie Wydarzenia znajdowac się będzie punkt informacyjny oraz Biuro Dzieci Zagubionych.
Punkt informacyjny jest zobowiązany infonnować o ewentualnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa
porządku publicznego podczas Wydarzenia oraz organizacji Wydarzenia, a w szczególności o:

a. lokalizacji stref dla publiczności, strefu VIP, pokazów ipostoju samolotów;
b. lokalizacji punktów pomocy medycznej;
c. lokalizacji punktów sanitarnych;
d. lokalizac.|i wystaw:
e. położeniu dróg ewakuacyjnych.

§7
1. Organizator zastlzęga sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na cęlu

zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i nrięnia w czasię trwania Wydarzenia.

l.

Organizator za pośrednictwem Komentatora pokazów lotniczych przekazuje zgromadzonej na terenie
imprezy publiczności wszelkie informacje, zarządzenia i polecenia czy ostrzeżenia związane
z odbywającym się Wydarzeniem i bezpieczeIistwem jego uczestników. Przekazywane komunikaty winny
być powtórzone w niedługich odstępach czasu w zależności odichznaczęnia.
W przypadku zaistnienia pozaru lub innego miejscowego zagrożenia każda osoba jest zobowiązana do:
a. powiadomienia o zdarzęnlu osób znajdujących się w obiekcie, Służb Zabęzpieczenia, najbliższej

jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdatzenia, rodzaju zagrożenia (pożar czy
inne niebezpieczeństwo) oraz czy istnieje zagrożenia życia ludzkiego;

b. unikania paniki i stosowania się do poleceń Służb Zabezpieczenia;
c. kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nię utrudniania dojazdu słuzbom ratowniczym, w przypadku

właścicieli obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych;
d. wyprowa dzęnia z zagrożonego rej onu wszystkich osób;
e. wyłączenia dopływu zasilania elektrycznego, usunięcia wszystkich materiałów palnych,

aw szczegolności butli ze spręzonymi gazaln!,
f. użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposazeniu obięktu, a w przypadku

innego zagrożenia, zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia Strazy
Pozarnej,

W przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrożenia Olganizator za pośrednictwem Komentatora
pokazów przekazywac będzie informacje o kierunku ewakuacji oraz wezwania do zachowania spokoju
wśród uczestników Wydarzenia, a Służby Zabezpieczenia dokonają wyprowadzenia z zagrożonego rejonu
wszystkich osób oraz przystąpią do akcji gaśniczej lLrb ratunkowej,

§8
Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teręn Muzeum w czasie Wydarzenia muszą mieć ważne przepustki
izęzwolęnia wydane przez Organizatora oraz posiadać sprawny sprzęt gaśniazy, o któryrn mowa
w przepisach prawa o ruchu drogowym. Ruch pojazdów moze odbywać się wyłącznie po oznakowanych
drogach dojazdowych , z dopuszczalną prędkością do 1 0 km/h.
Dowóz zaopatrzenia do obięktów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych może byc dokonywany
codziennie i musi zakończyć się na 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Wjazd z zaopatrzeniem na
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Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie
Wydarzenia wynikłe |ub związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak teZ za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład Służb Zabęzpieczenia, bądź które powstały
wskutęk zaistnięnia sił wyzszych,
Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwefil w Wydarzeniu Organizator
przyjmuje od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00-15,00 orazw dniu Wydarzenia wgodzinach
09.00-17.00 w siędzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu lub
poprzez działającąw czasie i miejscu trwania Wydarzenia Służbę Zabezpieczenia.
Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

§13
Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Wydarzeniu jest Muzeum Lotnictwa
Polskiego z siedzibą w Krakowię (3 1-864), przy al, Jana Pawła II 39, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
pod numerem RIK l6199.
Dane osobowe są przętwarzane w celu /celach:
a. wykonania zawartej ulnowy (afi. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b. wypełnienia obowiązku prawnego nałozonego na Muzeum (ar1. 6 ust. 1 lit, c) RODO),

promocji i marketingu, badań rynkowych, analitycznych, archiwalnych, historycznych, dochodzęnia lub
obrony przedroszczeniami, tj., stanowiących prawnie uzasadniony interes Muzeum (art,6 ust. 1 lit. f)
RoDo),
przesyłania informacjihandlowej na podstawie wcześniej udzielonej zgody naprzetwarzanię w zakresie
i celu okręślonym w treści zgody (ar1. 6 ust.1 lit. a) RODO).
Przętwarzanę dane osobowe mogą być przekazywane nizej wyrnienionym odbiorcom:
ol,gany władzy publicznej oraz podmioty wykonującę zadania publiczne lub działalącę na zlęcęnię
organów władzy publicznej, w zakręsię i w cęlach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Muzeum przetwarzają dane
osobowe, w związku z usługami świadczonymi przez nich na rzecz Muzeum lub usługami
świadczonym i przez M uzeum na rzęęz tych podm i otów.

Osobie, której dane osobowe sąprzętwarzane, przysługują następujące prawa:
a. dostępu do danych osobowych, w tytn prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe

lub niekompletne;
c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zaponrnianym), w przypadku gdy: dane

nie są juz niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, wniesiono
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą ichprzetwarzania inię rna inrrej podstawy prawnej ichprzetwarzania,
dane osobowę przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w cęlu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy kwestionowana jest
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, są zbędne dla Muzeum,
alę osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzęnia roszczeń,
wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. do przenoszenia danych - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy
zawafi.ej z osobą, której dane doĘczą lub na podstawie jej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany,

f, sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku ptzetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego.

W przypadku, gdy przetwarzanię danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane

doĘczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W pozostałych przypadkach podanie danych
osobowych jest konieczne. Jezeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych jest niezawarcie umowy
lub brak mozliwości jej wykonania.
Zgoda na przętwarzanie danych osobowych moze zostać cofnięta w kazdym czasie, z zastrzężeniem
konieczności przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na
Muzeum. Cofnięcie to nie trra wpĘwu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przedjej cofnięciem,
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6. Dane osobowę są przetwarzanę przęz Muzeum przez okres wynikający od celu, w jakim są przetwarzanę.

Okres przetwarzania zależy od następujących okoliczności: istniejącego obowiązku prawnego (przepis prawa

określa okres przetwarzania danych osobowych), konieczności ochrony interesów Muzeum (nie dłużej niż
ustawowe okresy przedawnienia roszczeń) oraz udzielenia zgody na przętwarzanie danych osobowych (nie

dłużej niż okres najaki została udzielona lub do cofnięcia zgody).
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przęz Muzeum danych

osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

8. Dane osobowe nie są przetwarzanę w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Muzeum udzięla informacji dotyczących sposobu i zakręsu przetwarzania danych osobowych oraz

przysługujących uprawnień pod nr tel. (l2) 642-81-00 lub adresem poczty elektronicznej
info@muzeum lotnictwa.pl,

§14
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dnięm 28.08.2022 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego
w krakowie

al, Jana Pawła ll 39 31-864 Kraków

NlP 675-10- 0o- 452

Muelm Lotnictwa Polskiego w Krakowie


