REGULAMIN ZWIEDZANIA
PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
W RAMACH PROGRAMU MARKI NOCĄ

I.

Zasady ogólne

1.

Organizatorem programu Marki Nocą, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie, jest Konsorcjum Marki Poznań (zwane dalej „Organizator”).

II. Zasady Programu
1. Program zakłada oprowadzanie zorganizowanych grup po Porcie Lotniczym
Poznań-Ławica (zwanym dalej „Port”) oraz zapoznanie uczestników z jego
funkcjonowaniem.
2. Zwiedzanie Portu w ramach Programu jest bezpłatne.

III. Zgłaszanie udziału w Programie
1.

Zgłoszenia przyjmowane są online za pośrednictwem strony internetowej
www.marki.poznan.pl

2.

Zgłoszenia, zawierające dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) przyjmowane są na
konkretną godzinę. Na każdą godzinę określona jest ograniczona liczba miejsc.

3.

Po rejestracji uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie zgłoszenia.

IV. Zasady porządkowe
1.

Zwiedzanie Portu w ramach Programu odbywa się tylko po wyznaczonej trasie, w
obecności osoby oprowadzającej.

2.

Maksymalna liczba osób w grupie wycieczkowej to 30.

3.

Minimalny wiek uczestników to 7 lat.

4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników
Portu.

5. Na terenie Portu obowiązują następujące zakazy:
a)

wnoszenia broni oraz innych przedmiotów, które uznane zostaną za
niebezpieczne,

b)

wprowadzania i wnoszenia zwierząt,

c)

palenia tytoniu,

d)

wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.

6. Utrwalanie obrazu oraz dźwięku przez uczestników wycieczki wymaga uzyskania
zgody pracowników Portu.
7. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu i przechodzące do części zastrzeżonej Portu
zostaną poddane kontroli przy użyciu specjalistycznych urządzeń technicznych,
dokonanej przez pracowników Portu. Kontrola będzie obejmowała także bagaż
tych osób. Bagaż nie może zawierać przedmiotów zabronionych na czas podróży
samolotem.
8. Zabroniony jest wstęp na teren Portu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania oraz
narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
9. Uczestnicy zobowiązani są mieć przy sobie dokument tożsamości celem okazania
przed rozpoczęciem zwiedzania.
10. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania wycieczki w przypadku rażącego
naruszania zasad porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa, a także w każdym
przypadku, gdy będzie zagrożone bezpieczeństwo osób zwiedzających.
11. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe na czas zwiedzania.

VI. Odpowiedzialność
1. Przed wzięciem udziału w Programie uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się
z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie zwiedzania jest jednoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego
Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
a także powszechnych zasad bezpieczeństwa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez

zwiedzających na terenie Portu.

