REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
ANTIDOTUM AIRSHOW LESZNO
17-18 czerwca 2022

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
● Wydarzeniu – należy przez to rozumieć pokazy lotnicze pod nazwą „ANTIDOTUM Airshow
Leszno”, odbywające się w dniach 17 i 18 czerwca 2022 roku na terenie Lotniska Leszno,
ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
● Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Lotnisko Leszno sp. z o.o. z siedzibą w
Lesznie, przy ul. Szybowników 28
● Terenie wydarzenia – należy przez to rozumieć wyznaczoną i dostępną dla Uczestników i
Wystawców część terenu lotniska w Lesznie, przy ul. Szybowników 28 w Lesznie, na
którym odbywa się Wydarzenie
● Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestniczącą w Wydarzeniu i nie
będącą członkiem służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa (służby
ochrony)
● Wystawcy – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy
najmującą na Terenie wydarzenia powierzchnię wystawienniczą lub prowadzący
jakąkolwiek inną działalność promocyjną lub handlową podczas Wydarzenia.

2.

Harmonogram (17-18 czerwca 2022):
•
•
•
•
•
•
•

07:00 - otwarcie bramy technicznej i prace montażowe (ustawianie stoisk)
11:00 - zakończenie prac montażowych (ustawianie stoisk)
12:00 - rozpoczęcie Wydarzenia (otwarcie bram)
16:00 - rozpoczęcie części lotniczej Wydarzenia
22:30 - zakończenie części lotniczej Wydarzenia
23:30 - zakończenie Wydarzenia (zamknięcie bram)
02:00 – zakończenie prac demontażowych

§ 2 Zasady uczestnictwa
1.

2.

3.

4.

Warunkiem udziału w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy jest najem powierzchni
wystawienniczej. W tym celu niezbędne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie
internetowej www.antidotum.lotniskoleszno.pl, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia od
Organizatora, terminowa wpłata należności z tytułu najmu powierzchni wystawienniczej oraz
ew. wyposażenia i usług dodatkowych maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Organizator zobowiązuje się potwierdzić udział Wystawcy w wydarzeniu za pośrednictwem
poczty e-mail podanej w formularzu oraz przesłać wszelkie niezbędne informacje
organizacyjne (np. szczegóły płatności, lokalizacja stoiska).
Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana na adres e-mail podany
w formularzu. Wystawca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej i
przesłanie jej pocztą e-mail.
O udziale Wystawcy w Wydarzeniu decyduje Organizator w oparciu m. in. o kolejność
przesłanych formularzy rejestracji oraz ich spójność z profilem wydarzenia. Organizator ze

5.
6.

względu na ograniczoną powierzchnię Terenu wydarzenia ma prawo wyboru Wystawców,
odmowy udziału Wystawcy lub zmianę lokalizacji lub/i powierzchni wystawienniczej.
Wszelkie zmiany dot. zamówionej powierzchni wystawienniczej i wyposażenia/usług
dodatkowych powinny zostać zgłoszone do Organizatora najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022.
Każdy Wystawca biorący udział w Wydarzeniu ma obowiązek przestrzegania aktualnych
wytycznych dot. walki z COVID-19 dostępnych na stronie internetowej
www.gov.pl/web/koronawirus/.w tym m. in. zachowania dystansu społecznego, zakrywania
ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz stałego monitorowania stanu zdrowia. Osoby
przebywające na kwarantannie, mające bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub posiadające
symptomy wskazujące na zakażenie COVID-19 nie mogą brać udziału w wydarzeniu.
§ 3 Obowiązki Wystawcy
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2.
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5.

6.

7.
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Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania zapisów niniejszego Regulaminu,
Regulamin Wydarzenia - Wydarzenia Masowego Antidotum Airshow Leszno, Regulaminu
Lotniska Leszno oraz innych regulaminów obowiązujących podczas Wydarzenia na terenie
Lotniska Leszno.
Wystawca zobowiązuje się wystawiać swoje produkty i prowadzić czynności promocyjne
wyłącznie w obrębie swojej powierzchni wystawienniczej (stoiska), w taki sposób, aby nie
zakłócać przebiegu Wydarzenia ani pracy innych Wystawców.
Każdy sposób dystrybucji materiałów promocyjnych poza stoiskiem Wystawcy wymaga
uprzedniej zgody Organizatora.
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywców swoich produktów.
Wystawca oświadcza, że sprzęt oraz wyposażenie, które jest użytkowane na potrzeby stoiska
oraz udostępniane Uczestnikom wydarzenia posiada wszelkie atesty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (zwłaszcza w kwestii związanej z bezpieczeństwem wydarzenia).
W przypadku publicznego wykonania lub odtwarzania utworów muzycznych, słownomuzycznych i innych objętych prawami autorskimi, Wystawca zobowiązany jest do uzyskania
we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych zgód do ich publikacji. Wszelka
odpowiedzialność za niedopełnienie w/w obowiązku spoczywa na Wystawcy.
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych, poleceń i zaleceń
Organizatora w sprawach administracyjno-porządkowych.
Bez uprzedniej zgody Organizatora, Wystawcy nie wolno używać do celów promocyjnych
i sprzedażowych grafik i haseł promocyjnych oraz logotypów pokazów lotniczych ANTIDOTUM
Airshow Leszno.

§ 4 Przepisy porządkowe
1.

2.

3.

Montaż stoisk powinien odbywać się pierwszego dnia wydarzenia (piątek, 17 czerwca 2022
roku) w godzinach 07:00 - 11:00. W szczególnych przypadkach i po uprzedniej zgodzie
Organizatora możliwy jest inny termin montażu.
Demontaż stoisk powinien odbywać się drugiego dnia wydarzenia (w sobotę 18 czerwca 2022)
po jego zakończeniu. W szczególnych przypadkach i po uprzedniej zgodzie Organizatora
możliwy jest wcześniejszy demontaż. W sytuacji wcześniejszego demontażu Wystawca bez
asysty Organizatora nie może samodzielnie opuścić zajmowanej powierzchni wystawienniczej.
Bez uprzedniej zgody Organizatora, pod rygorem natychmiastowego usunięcia z Terenu
wydarzenia i bez możliwości ubiegania się o jakiekolwiek rekompensatę, Wystawcy nie wolno:
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poruszać się po strefie dla publiczności pojazdami mechanicznymi w godzinach
otwarcia Wydarzenia
b)
prowadzić prace montażowe i demontażowe w godzinach otwarcia Wydarzenia
c)
latać dronami lub innymi urządzeniami latającymi zdalnie sterowanymi.
Wszystkich Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży, ofertowania i prezentacji:
a) balonów z helem, laserów i innych podobnych urządzeń optycznych, broni palnej,
fajerwerków oraz wszystkich innych przedmiotów i materiałów mających bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo pokazów lotniczych
b) jakichkolwiek produktów spożywczych włączając w to napoje, watę cukrową, produkty
szczelnie pakowane (kawy, herbaty).
Na Terenie wydarzenia zabronione jest:
a)
używanie ognia otwartego
b)
przechowywania większych ilości wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych
materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe
c)
ograniczanie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, środków PPOŻ w tym
podręcznego sprzętu gaśniczego
d)
używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją
ratowniczo-gaśniczą
e)
gromadzenia i przechowywania materiałów palnych
f)
używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków
czyszczących oraz przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego
zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem
samozapłonu lub wybuchu.
W przypadku złamania niniejszego zakazu Organizator ma prawo do natychmiastowego
usunięcia Wystawcy z terenu wydarzenia bez możliwości ubiegania się o jakiekolwiek
rekompensatę. Dodatkowo na Wystawcę nieprzestrzegającego niniejszego zapisu może zostać
nałożona kara porządkowa w wysokości 1000 zł.
Wystawca oraz osoby obsługujące jego stoisko powinny mieć przez cały czas Wydarzenia
założoną opaskę / identyfikator
W każdym pojeździe Wystawcy, w widocznym miejscu za przednią szybą powinna znajdować
się uzupełniona karta wjazdowa.
Wystawca zobowiązany jest do posiadania w obrębie stoiska gaśnicy ABC.
Wystawca zobowiązuje się do zwrotu powierzchni wystawienniczej stanie pierwotnym i
niepogorszonym ponad normalne zużycie.
Wszelkie prace przygotowawcze powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób,
aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia innych osób przebywających
na Terenie wydarzenia.
Przyłącza techniczne w tym przede wszystkim: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne,
sprężonego powietrza, sieci komputerowej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby lub
podmioty wskazane przez Organizatora. Dokonywanie jakichkolwiek zmian i przeróbek przez
Wystawcę, w tym samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektrycznej
Organizatora jest niedozwolone.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu
instalacji technicznej należy niezwłocznie zawiadomić służby techniczne Organizatora.
Wystawca zobowiązuje się do uporządkowania wynajmowanej powierzchni wystawienniczej
po zakończeniu wydarzenia lub po zakończeniu najmu. W przypadku nieuporządkowania
terenu najmu Organizator może obciążyć Wystawcę karą w wysokości 1 000,00 zł.
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Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na Terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia i
posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż wstęp poza Teren wydarzenia, drogi wejścia i wyjścia
oraz inny oznaczony ogólnodostępny teren jest surowo zabroniony, pod groźbą kary w
wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu.
Poza wyznaczonymi i uzgodnionymi z Administratorem strefami (np. scena) maksymalne
natężenie hałasu na terenie wydarzenia nie powinno przekroczyć 70 dB.
Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi stanowiące element
ekspozycji i zlokalizowane na Terenie wydarzenia powinny mieć wyłączony silnik oraz posiadać
minimalną, niezbędną ilość paliwa umożliwiającą opuszczenie terenu wydarzenia.
W wyjątkowych sytuacjach i po uprzedniej zgodnie Organizatora, Wystawca może pozostawić
pojazd na Terenie wydarzenia wyłącznie w wtedy, gdy będzie on w całości zakryty przez
stoisko. W pozostałych przypadkach, po pracach montażowych Wystawca powinien
zaparkować pojazdy poza strefą dla publiczności.
Zabrania się parkowania wszelkich pojazdów w ciągach komunikacyjnych, drogach
ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami.
Wystawcy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora, Służb Porządkowych, w tym
Kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcy, w szczególności
nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz za mienie pozostawione
przez Wystawcę na terenie wydarzenia oraz terenie Lotniska Leszna, a także nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy wyrządzone przez Uczestników wydarzenia.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem
pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami
losowymi.
W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji
powierzchni wystawienniczej Wystawcy a także terminów prac montażowych i
demontażowych. Z tego tytułu Wystawcy nie przysługuje prawo roszczeń wobec Organizatora.
Organizator zobowiązuje się poinformować Wystawcę o zmianie miejsca lub terminu
wydarzenia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy oraz przepisy obowiązujące na terenie Lotniska Leszna w tym Regulaminu Lotniska
Leszno, będącego odrębnym Regulaminem – z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności między
tymi Regulaminami pierwszeństwo stosowania ma niniejszy Regulamin Wydarzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego
zakończenia Wydarzenia przez Organizatora.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego
zapisów Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie organizatora: Lotnisko Leszno sp. z o.o. , 64—100 Leszno, ul. Szybowników 28
b) na stronie internetowej Wydarzenia: www.antidotum.lotniskoleszno.pl
c) w punkcie informacyjnym na Terenie wydarzenia.

