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1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz niniejszego regulaminu.
2. Zabrania się:
 poruszania po budynku Fabryki Broni bez Przewodnika lub innych osób
odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg imprezy,
 wnoszenia na teren Fabryki aparatów fotograficznych, kamer, toreb, plecaków, itp.,
 parkowania wszelkich pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na drogach
ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania pojazdów jakimikolwiek przedmiotami,
 niszczenia urządzeń oraz sprzętu stanowiącego elementy wystawy i pokazów,
elementów dekoracji, elementów zielonych lub broni/urządzeń stanowiących elementy
wystawy i pokazów,
 wynoszenia elementów stanowiących wyposażenie Fabryki Broni poza teren obiektu.
3. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na teren Fabryki broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
4. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
5. Odpady żywności, opakowania, itp. należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu koszy.
6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na terenie imprezy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste skradzione lub zaginione
podczas trwania imprezy.
8. Uczestnicy imprezy odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi
lub innym uczestnikom.
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych
pracowników porządkowych lub ochrony, którzy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień
osób do przebywania na terenie imprezy albo zakłócania przez te osoby porządku mają
prawo do usunięcia uczestnika z terenu Fabryki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 odwołania lub skrócenia imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia,
 odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem
środków odurzających oraz osobom, u których znaleziono alkohol lub jakiekolwiek środki
odurzające,
 zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych,
 zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty,
 zakazu wstępu na imprezę uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz
jakiekolwiek inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

