Regulamin Zlotu Ziemia Niczyja 2 „Pola Ognia”
Borne Sulinowo
1-3.05.2018r.
INFORMACJE OGÓLNE
I. Teren i miejsce:
Zlot odbędzie się w dniach 1,2,3 maja 2018 roku na terenie miasta Borne Sulinowo za spichlerzami przy ul.
Towarowej. Teren Zlotu będzie otwarty od dnia 1 maja 2018 r. Limit miejsc 150.
II. Organizatorami zlotu Ziemia Niczyja 2 „Pola Ognia” jest Stowarzyszenie Zawsze Czujni „Semper
Vigilant” z siedzibą w Murowanej Goślinie ul. Jagodowa 6
ZASADY OGÓLNE
I. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w Zlocie
1. Otrzymanie biletu, imiennego w formacie PDF. O wysłaniu biletu decyduje Organizator. Organizator może
odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
2. Ukończone 18 lat w dniu 1 maja 2018r.
3. Zapoznanie się z udostępnionymi przez Organizatora regulaminami i zasadami oraz zaakceptowanie ich,
poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego na miejscu zlotu
4. Zakup biletu wstępu dostępny na http://www.rekrutasgshop.pl/kategoria-produktu/bilety/
5. Okazanie biletu uczestnictwa w dniu 01.05.2018
6. Opłata biletowa nie podlega zwrotowi.
7. Stawienie się w określonym w programie Zlotu miejscu i czasie.
8. Rejestracja w Sztabie Zlotu, podczas której osoba dopuszczona do zlotu musi:
• potwierdzić tożsamość i wiek powszechnie obowiązującym dokumentem (dowód osobisty, paszport...)
• zaakceptować i podpisać Regulamin Zlotu wraz okazaniem biletu uczestnika
9. Udokumentowaniem uczestnictwa będzie otrzymanie podczas rejestracji w Sztabie numerowanego
identyfikatora, który należy nosić przy sobie przez cały okres trwania Zlotu i niezwłocznie go okazywać na
prośbę Organizatora.
II. Na terenie Zlotu i bezpośrednio wokół niego mają zastosowanie wszystkie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a
zwłaszcza te dotyczące ochrony miejsc krajobrazowych, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w
strefie krajobrazu chronionego.
III. Na terenie należącym do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma zastosowanie Ustawa
o Lasach z 28.IX.1991 z późn. zmianami Rozdz. 5, Art. 26 - 31 zamieszczona na stronie
http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja
IV. Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań,
gestów oraz prowadzenia innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy
totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu.
V. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz
wskazówek Organizatora i służb ochrony.
VI. Niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkowało całkowitą utratą prawa do uczestnictwa w Zlocie oraz
dobrowolnym lub przymusowym opuszczeniem terenu Zlotu.
VII. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności prawnej w przypadku
jego złamania.
VIII. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny, lub w wypadku
niedopełnienia formalności.
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REGULAMIN PORZĄDKOWY.
I. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko, przestrzegając regulaminu oraz ogólnie
przyjętych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
II. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania Zlotu jeśli
spowodowane one były niezastosowaniem się do Regulaminu Rozgrywek i Zasad Zlotu.
III. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie
trwania zlotu, jeśli nie został on zdeponowany w wyznaczonym na ten cel przez Organizatora miejscu lub
Uczestnik sprowokował sam takie zdarzenie nie przestrzegając Zasad i Regulaminu Zlotu.
IV. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.
V. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie zlotu, jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materiałów
reklamowych czy promocyjnych.
VI. Zgody Organizatora wymaga wystawienie stanowiska handlowego oraz inne formy handlu na terenie Zlotu.
VII. Na terenie Zlotu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
etc.
VIII. Na terenie Zlotu obowiązuje zachowanie czystości i porządku. Śmiecenie będzie surowo karane.
IX. Na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązuje całkowity zakaz
pozostawiania śmieci i używania otwartego ognia. Zabronione jest również wchodzenie na teren szkółek
leśnych (zalesienie do 4 m) – tereny te oznaczone będą przez organizatora na zdjęciu, oraz oznaczone.
X. Zlot może zostać przerwany w każdym jego momencie tylko i wyłącznie przez Organizatora lub osobę
pisemnie do tego upoważnioną lub w momencie zagrożenia zdrowia i życia któregokolwiek Uczestnika,
pożaru, poważnego wypadku uniemożliwiającego prowadzenie działań;
XI. Przerwanie rozgrywki lub wprowadzanie Uczestników w błąd naruszający rozgrywkę przez osobę
nieupoważnioną, bez uzasadnionej (w/w) przyczyny będzie ukarane karą wydalenia ze Zlotu oraz
dożywotnim zakazem wstępu na Zlot.
BEZPIECZEŃSTWO
a) Dozwolone jest używanie wyłącznie broni typu ASG o napędzie elektrycznym, sprężynowym i broń boczną o
napędzie gazowym nie przekraczającym nawet po ulepszeniach wszelkiego typu, prędkości wylotowej amunicji
500 FPS, a dla replik snajperskich 650 FPS.. Jedyna dopuszczalna amunicja to biodegradowalne kulki 6mm
BB. (kulki BlasterBIO, Rockets Profesional bio, bio g&G Bioval Technologies - wykonane z materiałów
zapewniających bardzo szybki rozkład w środowisku. W zależności od warunków całkowity rozkład kulek trwa
60-80 dni.)
b) Wymagana jest atestowana ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów
przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Jednakże sprawdzenia jakości ochrony oczu Organizator nie
będzie wymuszał.
c) Na wejście na teren budynków przyległych do terenu Zlotu oraz budynków na terenie miasta organizator nie
wyraża zgody. Jeżeli, któryś z Uczestników wejdzie na teren zabudowany robi to na własną odpowiedzialność.
d) Niedozwolone jest używanie własnej pirotechniki
e) Można oddawać strzały z replik ASG jedynie w pobliżu osób, które posiadają ochronę oczu i są Uczestnikami
Zlotu.
f) Strzelać z replik można jedynie na obszarze wyznaczonym przez organizatora.
Na innych obszarach obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG oraz używania jakiejkolwiek
pirotechniki.
g) Osoby obecne na zlocie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych, a w szczególności przestrzegać postanowień całości regulaminu
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FILMOWANIE I ROBIENIE ZDJĘĆ.

a) Używać kamery oraz aparatu fotograficznego może każdy, nie jest wymagana zgoda Organizatora.
b) Każda osoba fotografująca lub filmująca nie posiadająca odpowiednich oznaczeń podanych przez
organizatora przy rejestracji oraz ochrony oczu jest uważana za zagrożenie i intruza. Wchodząc na teren Zlotu
ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.
d) Operator kamery lub aparatu fotograficznego powinien unikać sytuacji, w której mógłby zdradzić pozycję
biorących udział w rozgrywce.
e) Operator kamery lub aparatu fotograficznego nie powinien nagrywać i fotografować osób, które wyraźnie
sobie tego nie życzą.
f) publikowanie zdjęć zawierających logotyp Stowarzyszenia oraz elementy scenariusza wymaga zgody
przedstawiciela Zarządu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za naruszenie ustawy o prawach autorskich i
prawach pokrewnych
Fotografowanie i nagrywanie w sztabie Zlotu bez zezwolenia jest zabronione.
f) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu.
XI. Przestrzegania Regulaminu Zlotu egzekwują Organizatorzy.
XII. Jako sankcje za niestosowanie się do regulaminu przewidziano następujące kary:
a) upomnienie
b) nagana
c) publiczna nagana
d) zakaz brania udziału w Zlocie
e) wydalenie ze Zlotu
f) dożywotni zakaz uczestnictwa w Zlocie w Bornym Sulinowie
XIII. We wszystkich sprawach nieujętych bezpośrednio w regulaminie, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii
spornych między graczami decydujące zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwołalna.
XIV. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności prawnej w przypadku
jego złamania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
I. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym wszyscy uczestnicy
zostaną powiadomieni.
II. Zabronione jest wnoszenie na teren rozgrywki oraz posiadanie w trakcie jej trwania środków odurzających,
substancji psychotropowych, alkoholu, broni palnej, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych i innych niebezpiecznych przedmiotów; w przypadku wykrycia w/w przedmiotów na terenie
Zlotu ulegają one utylizacji choćby stanowiły własność osób trzecich, a osoba posiadająca je, podlega karze
wydalenia ze Zlotu.
III. Osobę, która zakłóca przebieg Zlotu lub nie przestrzega regulaminu, służby porządkowe maja prawo usunąć
z terenu Zlotu niezależnie od posiadanej karty wstępu, a w przypadku stawiania czynnego lub biernego oporu,
przekazać policji.
IV. Powyższy regulamin obowiązuje w dniach 1 do 3 maja 2018 i dotyczy Zlotu Ziemia Niczyja 2 „Pola Ognia”
V. Przepisy regulaminu stanowią integralną część wraz z : Regulaminem rozgrywek z którym należy się również
zapoznać. Dotyczą one wszystkich uczestników imprezy.
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DODATKOWE INFORMACJE
• Zlot odbędzie się w warunkach polowych, uczestnicy we własnym zakresie przygotowują się do imprezy
(sprzęt biwakowy, namioty itd.).
• Dojazd na teren zlotu we własnym zakresie.
Obszar Zlotu zostanie wydzielony przez Organizatorów.
• Na oznaczonym terenie zostaną wydzielone: strefa rozgrywki, obóz off game (pole namiotowe) oraz strefa
parkowania.
• Uczestnicy muszą zadbać o miejsce do noclegu we własnym zakresie – Organizatorzy udostępniają jedynie
pole namiotowe.
• Osoby chcące nocować poza bazą zlotu organizują sobie nocleg na własną rękę. Wszelkie informacje
dotyczące możliwości noclegowych w Bornym Sulinowie dostępne są na stronie www.bornesulinowo.pl
Zobowiązane są one jednak poinformować o tym Organizatorów.
! Palenie ognisk na terenie zlotu TYLKO w wyznaczonych miejscach !!!
! W trakcie odprawy, poprzedzającej rozpoczęcie scenariusza, będzie przeprowadzona losowo próba
trzeźwości uczestników.
! Nieodzowne jest pozostawienie terenu rozgrywki w stanie pierwotnym tzn.: posprzątanie,
zlikwidowanie okopów, umocnień, zlikwidowanie prowizorycznych ławek, zasypanie i uprzątnięcie
ognisk wraz z wyniesieniem przyniesionych cegieł kamieni. Śmieci z terenu rozgrywek muszą zostać
dostarczone w workach na wyznaczone przez Organizatora miejsce, czyli nie mogą być pozostawione
na terenie baz.
! Na terenie obozu Off Game obowiązuje zakaz budowania umocnień, kopania dołów, teren należy
pozostawić w stanie pierwotnym.
! Nie dostosowanie się do w/w skutkuje dożywotnim skreśleniem z listy uczestników Zlotu w Bornym
Sulinowie
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