Szanowni Pasażerowie,
Poniżej znajdziecie Państwo listę przedmiotów ZABRONIONYCH do wnoszenia
przez pasażerów do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statku
powietrznego oraz przewożenia w bagażu rejestrowanym:
PASAŻEROWIE I BAGAŻ KABINOWY
(a) pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski – urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się
do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku, w tym:
• broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby,
• zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią,
• części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych
• broń pneumatyczna i na CO2 , taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa,
• pistolety sygnałowe i pistolety startowe,
• łuki, kusze i strzały,
• urządzenia do miotania harpunów i włóczni,
• proce i katapulty;
(b)
•
•
•

urządzenia do ogłuszania – urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym:
urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt,
neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy łzawiące, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu i
aerozole odstraszające zwierzęta;

(c) przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się
do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:
• przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki,
• czekany i szpikulce do lodu,
• ostrza do maszynek do golenia,
• noże do cięcia kartonów,
• noże o długości ostrza powyżej 6 cm,
• nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego,
• wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
• miecze, szpady i szable;
(d) narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia
dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
• łomy stalowe,
• wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne,
• narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta,
• piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne,
• lampy lutownicze,
• pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ;
(e) tępe narzędzia – przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia w razie ich wykorzystania
do uderzenia, w tym:
• kije do gry w baseball i softball,
• pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki policyjne,
• wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki;
(f) materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały i urządzenia wybuchowe
oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego
obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
• amunicja,
• spłonki,
• zapalniki i lonty,
• repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych,
• miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
• fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
• granaty dymne i naboje dymne,
• dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.
BAGAŻ REJESTROWANY
Materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje
i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia
dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
• amunicja,
• spłonki,
• zapalniki i lonty,
• miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
• fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
• granaty dymne i naboje dymne,
• dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Życzymy udanej podróży – SprintAir SA

Dear Passengers,
Below You can find a list of PROHIBITED items being carried by passengers
into restricted areas or on board an aircraft and in checked baggage:

PASSENGERS AND CABIN BAGGAGE
(a)
•
•
•
•
•
•
•
(b)
•
•
•
(c)

guns, firearms and other devices that discharge projectiles — devices capable, or appearing capable, of being used to cause
serious injury by discharging a projectile, including:
firearms of all types, such as pistols, revolvers, rifles, shotguns,
toy guns, replicas and imitation firearms capable of being mistaken for real weapons,
component parts of firearms, excluding telescopic sights,
compressed air and CO2 guns, such as pistols, pellet guns, rifles and ball bearing guns,
signal flare pistols and starter pistols,
bows, cross bows and arrows, harpoon guns and spear guns,
slingshots and catapults;
stunning devices — devices designed specifically to stun or immobilise, including:
devices for shocking, such as stun guns, tasers and stun batons,
animal stunners and animal killers,
disabling and incapacitating chemicals, gases and sprays, such as mace, pepper sprays, capsicum sprays, tear gas, acid sprays
and animal repellent sprays;

•
•
•
•
•
•
•
•

objects with a sharp point or sharp edge — objects with a sharp point or sharp edge capable of being used to cause serious
injury, including:
items designed for chopping, such as axes, hatchets and cleavers,
ice axes and ice picks,
razor blades,
box cutters,
knives with blades of more than 6 cm,
scissors with blades of more than 6 cm as measured from the fulcrum,
martial arts equipment with a sharp point or sharp edge,
swords and sabres;

•
•
•
•
•

workmen’s tools — tools capable of being used either to cause serious injury or to threaten the safety of aircraft, including:
crowbars,
drills and drill bits, including cordless portable power drills,
tools with a blade or a shaft of more than 6 cm capable of use as a weapon, such as screwdrivers and chisels,
saws, including cordless portable power saws, blowtorches,
bolt guns and nail guns;

(d)

(e)
•
•
•

blunt instruments — objects capable of being used to cause serious injury when used to hit, including:
baseball and softball bats,
clubs and batons, such as billy clubs, blackjacks and night sticks,
martial arts equipment;

(f)

explosives and incendiary substances and devices — explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing
capable, of being used to cause serious injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:
ammunition,
blasting caps,
detonators and fuses,
replica or imitation explosive devices,
mines, grenades and other explosive military stores,
fireworks and other pyrotechnics,
smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges,
dynamite, gunpowder and plastic explosives.

•
•
•
•
•
•
•
•

HOLD BAGGAGE
Passengers are not permitted to carry the following articles in their hold baggage: explosives and incendiary substances and devices
— explosives and incendiary substances and devices capable of being used to cause serious injury or to pose a threat to the safety of
aircraft, including:
•
ammunition,
•
blasting caps, detonators and fuses,
•
mines, grenades and other explosive military stores, fireworks and other pyrotechnics,
•
smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges,
•
dynamite, gunpowder and plastic explosives

We wish You a successful journey – SprintAir SA
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