Regulamin uczestnika
Zlotu Pojazdów Militarnych i Grup Rekonstrukcyjnych
w ramach IX Podlaskiego Pikniku Militarnego „Misja Wschód”
Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w IX Podlaskim Pikniku Militarnym ,,Misja
Wschód” odbywającym się w miejscowości Ogrodniczki koło Supraśla w woj. podlaskim na
wydzielonym i oznakowanym terenie byłej żwirowni w dniach 21-23 czerwca 2019 r.
§1
IX Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” jest imprezą edukacyjno-rekreacyjną nastawioną na
przekaz historyczny, promocję obronności oraz krzewieniu patriotyzmu. W dalszej części
regulaminu w/w impreza zwana będzie Piknikiem.
§2
Organizatorami Pikniku są:




Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”
Miasto Supraśl
Muzeum Wojska w Białymstoku
§3 Uczestnictwo w zlocie

1. Piknik ma charakter zlotu grup rekonstrukcyjnych oraz właścicieli pojazdów militarnych.
Do uczestnictwa mogą zostać dopuszczone także inne grupy i osoby jeżeli Organizatorzy
ich udział uznają za służący podniesieniu atrakcyjności imprezy.
2. W Zlocie mogą uczestniczyć zgłoszeni członkowie stowarzyszeń zajmujących się
odtwórstwem historycznym wojskowości polskiej i obcej do 1990 r. W pozostałych
przypadkach wymagana jest zgoda Organizatora.
3. Uczestnictwo w Pikniku jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Uczestnikiem może zostać grupa lub osoba po zgłoszeniu się w formie mailowej oraz
w uzasadnionych przypadkach rejestracji na miejscu Pikniku.
5. Uczestnikami Zlotu mogą być pełnoletni posiadacze pojazdów militarnych, członkowie
Grup Rekonstrukcji Historycznej, którzy zgłosili swój udział w Zlocie. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie pod opieką i za zgodą osób dorosłych.
6. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek.
7. Udział w inscenizacjach i pokazach jest dobrowolny i odbywa się na własną
odpowiedzialność uczestników. Grupy biorące udział w poszczególnych punktach
programu muszą to uzgodnić z organizatorem.
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8. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz
wszelkich norm prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zlotu, a w szczególności zachowania
osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zlotu oraz zgadza się na filmowanie
i fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
11. Osoby winne rażącego naruszenia postanowień Regulaminu będą usuwane z terenu Zlotu.
12. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy rekonstrukcyjnej oraz pojazdu
militarnego bez podania przyczyn.
13. Wynikłe w czasie Zlotu kwestie sporne między uczestnikami rozstrzygane będą
niezwłocznie przez organizatorów.
14. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
§4 Porządek i bezpieczeństwo
1. Do bezpośredniego kierowania Piknikiem powołany jest Komendant Pikniku, którym jest
Wojciech Hernik.
2. Do koordynacji grup rekonstrukcyjnych wyznaczone są osoby, które są decyzyjne
w ramach swoich uprawnień.
3. Do bieżącej obsługi zostało powołane biuro, w którym należy dokonać rejestracji oraz
zgłaszać wszelkie uwagi oraz potrzeby.
4. Zabronione jest propagowanie ideologii komunistycznej i nazistowskiej.
5. Wymagane jest konsultowanie z Organizatorem elementów ekspozycji grupy,
zawierających symbolikę nazistowską oraz komunistyczną. W przypadku braku zgody na
ich zastosowanie, grupa jest zobowiązana do natychmiastowego podporządkowania się
zaleceniom Organizatora.
6. Na terenie Zlotu, w godzinach otwarcia dla publiczności, obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego celu wyraźnie oznaczonymi.
7. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych, bez
konsultacji z organizatorem.
8. Na terenie Zlotu pojazdy mechaniczne mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach.
9. Pojazdy cywilne należy pozostawić na wyznaczonym parkingu poza terenem Zlotu (nie
dotyczy upoważnionych pojazdów obsługi).
10. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników w czasie Zlotu czuwa wyznaczona przez
organizatorów Służba Porządkowa, we współdziałaniu z Policją.
11. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być
bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.
12. Na terenie zlotu wyraźnie oznacza się wydzieloną część obozową terenu, na który wstęp
mają wyłącznie uczestnicy Zlotu wraz ze swymi pojazdami i sprzętem obozowym.
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13. Jakakolwiek działalność handlowa lub zarobkowa na terenie imprezy wymaga pisemnej
zgody organizatora (wykupienie miejsca pod handel lub gastronomię).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia korekt w programie Zlotu oraz
regulaminie Zlotu.
§5 Zobowiązania organizatora wobec Uczestników
1.
2.
3.
4.
5.

Zapewnienie miejsca na przeprowadzenie imprezy.
Realizacja planu Pikniku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zapewnienie wszelkich pozwoleń i zgody na przeprowadzenie imprezy.
Dla uczestników zgłoszonych w terminie komplet gadżetów zlotowych.
Udostępnienie miejsca i materiałów na budowę dioram (w zakresie w jakim uda się go
pozyskać od partnerów i sponsorów)
6. Zapewnienie zaplecza sanitarnego w postaci kabin toaletowych na terenie Pikniku.
7. Woda bieżąca (pitna) przez cały czas trwania pikniku.
§6 Obowiązki Uczestników
1. Zgłoszenie mailowe w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r. i rejestracja
w biurze pikniku, niezwłocznie po przybyciu na miejscu imprezy.
2. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo na terenie pikniku i w jego otoczeniu.
3. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad współżycia społecznego.
4. Przestrzeganie ustalonego harmonogramu imprezy.
5. Strzeżenie posiadanego, własnego mienia oraz reagowanie w przypadku zauważenia
działalności przestępczej osób trzecich
6. Poszanowanie interesów organizatorów, partnerów oraz sponsorów imprezy.
7. Bezzwłocznie powiadomienie Organizatorów o zauważonych zagrożeniach.
8. Używany sprzęt i wyposażenie musi posiadać atest i pozwolenia jeśli są one wymagane
oddzielnymi przepisami prawa.
9. Grupy korzystające ze sprzętu i materiałów użytych przez Organizatora są zobowiązane
do rozliczenia się z użyczonego sprzętu przed opuszczeniem terenu Pikniku po jego
zakończeniu.
10. Teren użytkowany podczas Pikniku musi zostać posprzątany.
11. W przypadku nie rozliczenia się ze sprzętu lub posprzątania Organizator obciąży kosztami
osoby lub grupę kosztami do kwoty poniesionych wydatków
12. Na terenie Pikniku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 24:00 do 06:00

Białystok, dn. 5 stycznia 2019 r.
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