REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
„D-DAY HEL 2022”
ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorami wydarzenia zatytułowanego „D-Day
„D
Hel 2022” są Gmina Miejska Hel oraz Fundacja Ochrony Zabytków
Techniki Militarnej w Bielsku-Białej.
2. Wyjaśnienie
nienie podstawowej terminologii uużytej w Regulaminie:
~ Wydarzenie – zlot grup rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerów pojazdów historycznych używanych
używanych na froncie
zachodnim z okresu II Wojny Światowej, zaplanowany w dniach od 24 do 27 sierpnia 2022
2022 r. oraz okres obejmujący
obejmuj
działania organizacyjne przed i po zakończeniu
zakoń
Wydarzenia.
~ Organizator – Gmina Miejska Hel i Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej w Bielsku-Białej
Bielsku Białej oraz wszelkie osoby
posiadające pisemne upoważnione
nione wydane przez Organizatora
Organizatora do sprawowania funkcji organizacyjnych bądź
b
koordynujących.
~ Uczestnik – osoba posiadająca:
ca: umundurowanie z okresu II wojny światowej,
wiatowej, ubiór cywilny stylizowany na okres II Wojny
Światowej; biorąca
ca udział w tworzeniu oraz realizacji Wydarzenia, znajdująca się na liście
cie uczestników sporządzonej
sporz
przez
Organizatorów,
~ Pojazd historyczny – pojazd biorący
ący udział w realizacji scenariusza Wydarzenia, niebędący
nieb ący maszyną współczesną,
stylizowany na okres II wojny światowej.
3. W Wydarzeniu mogą uczestniczyćć zgłoszeni członkowie grup rekonstrukcji historycznej oraz innych organizacji
zajmujących się odtwórstwem historycznym wojskowości
wojskowo ci polskiej i powszechnej okresu II Wojny Ś
Światowej,
przedstawiciele mediów, zaproszeni goście oraz właściciele
wła
i/lub kierowcyy pojazdów historycznych. W pozostałych
przypadkach wymagana jest zgoda organizatora.
4. Podstawowe zasady uczestnictwa w Wydarzeniu:
1) Ukończony 18 rok życia,
ycia, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu,
potwierdzona przez Organizatorów.
2) Niekaralność za przestępstwa umyślne.
ślne.
3) Umundurowanie lub ubiór cywilny i wyposażenie
wyposa enie zgodne z realiami epoki historycznej, w tym przypadku okres lądowania
l
aliantów w Normandii w 1944 roku (dotyczy również
równie załóg pojazdów uczestniczących
cych w Wydarzeniu, w czasie ich
publicznej prezentacji). Wyjątek
tek stanowią wydarzenia dodatkowe organizowane w ramach Wydarzenia i związane
zwi
tematycznie z okresem II Wojny Światowej.
5. Wydarzenie odbywa się na terenie Miasta Hel.
6. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani
ązani są do przestrzegania wszystkich przepisów prawa obowiązują
ązującego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących
odnosz
się do kwestii bezpieczeństwa
ństwa własnego i innych.
7. Zabrania się składowania materiałów pirotechnicznych,
pirotechnicznych, paliw i tankowania pojazdów w miejscu realizacji Wydarzenia lub
każdym
dym innym, bez zgody Organizatora.
8. Zabrania się rozpalania ognisk i prowadzenia prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.) na miejscu realizacji
Wydarzenia lub każdym innym, bez zgody
ody Organizatora.
9. Uczestnicy biorący
cy udział w przedsięwzi
przedsięwzięciach rekonstrukcyjnych ujętych
tych w programie wydarzenia nie mogą
mog spożywać
alkoholu, być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzajacych.

10. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani
ązani ssą do zachowania
ania zgodnego z prawem oraz powszechnymi zasadami kultury
osobistej i zbiorowej.
11. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji na terenie Wydarzenia jakiejkolwiek działalności
działalności handlowej lub innej
zarobkowej bez zgody Organizatorów.
12. Uczestnicy ponoszą wyłącznąą odpowiedzialność
odpowiedzialno za posiadany sprzętt i ekwipunek, w tym w szczególno
szczególności repliki broni.
13. Udział we wszystkich przedsięwzięciach,
ę ęciach,
ciach, realizowanych w trakcie Wydarzenia jest dobrowolny i odbywa si
się na własną
odpowiedzialność uczestników.
14. Dopuszcza się do udziału w Wydarzeniu dzieci i młodzie
młodzieży poniżej 18 roku życia
ycia jedynie za wyrażoną
wyraż
na piśmie zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
15. Odpowiedzialność za pozostawienie miejsca stacjonowania grupy i osób pojedynczych w stanie niepogorszonym
spoczywa
wa na Uczestnikach Wydarzenia.
16. Uczestnicy Wydarzenia przekazująą nieodpłatnie prawa do utrwalania (rejestrowania, retransmisji i wykorzystywania)
swojego wizerunku, podczas wszystkich działań
działa związanych
zanych z Wydarzeniem na rzecz Organizatorów oraz przetwar
przetwarzania
danych osobowych na potrzeby przedsięwzięcia.
przedsię
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia.
18. Nieprzestrzegania zasad wymienionych w niniejszym regulaminie może
mo być powodem do wykluczenia osoby lub grupy z
udziału w Wydarzeniu.
ROZDZIAŁ II
ZASADY UCZESTNICTWA POJAZDÓW HISTORYCZNYCH
19. Właściciel lub użytkownik
ytkownik pojazdu historycznego jest zobowiązany
zobowi zany do zachowania maksymalnej staranno
staranności w zakresie
bezpieczeństwa
stwa oraz eksploatowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi
obowi
cymi przepisami. Wymienione osoby ponosz
ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za nieprzewidziane
przewidziane wydarzenia związane
zwi
z eksploatacją pojazdów historycznych w czasie Wydarzenia.
20. Pojazdy uczestników biorące
ce udział w wydarzeniu musz
muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC.
21. Pojazdy historyczne mogą przemieszczać
przemieszcza się i przebywać tylko w miejscach wskazanych
lub uzgodnionych z Organizatorami.
22. Za pojazd historyczny odpowiedzialność ponosi właściciel lub użytkownik. Listę osób odpowiedzialnych za
poszczególne pojazdy ustala sięę z Organizatorami.
23. Właściciel
ciciel pojazdu historycznego jest zoobowiązany
zo
zapewnić zabezpieczenie techniczne, pozwalające
pozwalaj
na odholowanie
pojazdu w razie awarii w bezpieczne miejsce, w przypadku jej wystąpienia,
wyst
w sposób umożliwiający
ż
ący dalszą
dalsz realizację
Wydarzenia.
24. Zabrania się organizowania przejazdów lub innego rodzaju
rodzaju manewrów dynamicznych z udziałem publiczności.
publiczno
25. Zabrania się użyczania
yczania pojazdów historycznych osobom trzecim, w szczególności
szczególno nieposiadającym
ącym wymaganych dla
danego typu pojazdu uprawnień.
26. Zabrania się składowania paliw i tankowania pojazdów bez
bez konsultacji tego faktu z Organizatorami.
ROZDZIAŁ III
ZASADY UŻYWANIA
YWANIA BRONI HUKOWEJ I ŚRODKÓW
RODKÓW PIROTECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA
WYDARZENIA

27. Zabronione jest używanie
ywanie broni i amunicji hukowej pod jakąkolwiek
jak
postacią, wszelkich środków oraz materiałów
pirotechnicznych, a takżee odtwarzania dźwięków
dź
z nagłośnienia imitujących
cych walki, strzelania, naloty powietrzne, bez zgody
Organizatora
ROZDZIAŁ IV
ZASADY UCZESTNICTWA GRUP ODTWARZAJĄCYCH
ODTWARZAJ CYCH WOJSKA NIEMIECKIE Z OKRESU III RZESZY
28. Zabronione jest propagowanie ideologii narodowosocjalistycznej, komunistycznej oraz każdej
każdej innej o charakterze
totalitarnym albo mogącym naruszyćć uczucia polityczne lub relig
religijne osób trzecich, a zwłaszcza używanie
żywanie umundurowania,
oznak i odznak: NSDAP, Allgemeine-SS,
SS, DJ, JM, HJ, BDM, niemieckich formacji policyjnych poza terenem wskazanym
przez Organizatorów.
29. Zgodnie z 256 Kodeksu Karnego, Uczestników obowiązują
obowi
niniejsze zasady:
1) Zakaz poruszania się w mundurach niemieckich formacji wojskowych poza terenem Wydarzenia (nie dotyczy czasu
opuszczania terenu w ramach działańń przewidzianych w programie).
2) Zakaz wznoszenia okrzyków, śpiewania pie
pieśni etc. zawierających treści odwołujących sięę do ideologii nazistowskiej i
komunistycznej lub propagujących
cych ustrój, postaci, postawy zwi
związane z tą ideologią.
3) Ekspozycja wybranych przedmiotów, zawierających
zawieraj
symbolikę III Rzeszy dopuszczalna jest tylko za zgod
zgodą Organizatora.
4) W umundurowaniu jednostek niemieckich mogą
mog w Wydarzeniu uczestniczyć wyłącznie
cznie osoby pełnoletnie lub
niepełnoletnie z wyraźnie
nie wskazanymi opiekunami, których obowiązkiem
obowi zkiem jest pisemne potwierdzenie zapoznania się
si z
Regulaminem.
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