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REALIZACJA POKAZU
1/ Miejsce odpalania wyrzutni musi być oddalone od publiczności o min. 50 m.  Wokół tego miejsca, w promieniu min. 30
m, nie może być żadnych materiałów łatwopalnych, ani żadnych wysokich przeszkód (np. budynków, słupów, drzew).
Wybierając to miejsce uwzględnij kierunek wiatru tak aby dym nie był zwiewany w stronę publiczności.

2/ W odległości min. 15 m od miejsca odpalania (najlepiej po stronie nawietrznej) przygotuj osłonięte stanowisko, w
którym będziesz bezpieczny w trakcie pokazu.  Przygotuj  także:  okulary ochronne,  latarkę tzw.  czołówkę, zapalarkę
gazową, stoper oraz wiadro z wodą. Zapewnij sobie pomoc osoby, która wystartuje muzykę oraz będzie kontrolować
czas pokazu i wydawać ci komendy.

3/ Powierzchnia miejsca odpalania musi być płaska, równa i twarda, a jeśli taka nie jest to przygotuj pręty lub kołki, które
wbijesz przy każdej wyrzutni. Wyrzutnie przymocuj do prętów mocną taśmą klejącą. Wypionuj wszystkie wyrzutnie.

4/ Rozstaw wyrzutnie tak jak na dołączonym do zestawu rysunku. Ustawiaj je w odległości 2-3 metrów od siebie, tak
abyś mógł spokojnie poruszać się pomiędzy nimi. Wyrzutnie kątowe ustaw strzałką do publiczności. Lonty wszystkich
wyrzutni muszą znajdować się od strony twojego stanowiska. Bezpośrednio przed pokazem zdejmij zabezpieczenia z
lontów wszystkich wyrzutni. Na każdej wyrzutni umieszczona jest instrukcja jej odpalania.

5/ Odpalaj wyrzutnie zgodnie ze scenariuszem pokazu na komendy osoby kontrolującej czas pokazu. Komendy powinny
wyprzedzać  podany  w scenariuszu czas  odpalenia  tak abyś zdążył  na  nie  zareagować.  Lonty  wyrzutni  podpalaj  z
odległości wyprostowanej ręki. Nie pochylaj się nad wyrzutnią lecz przykucnij obok niej. Po każdym odpaleniu oddal się
natychmiast na swoje stanowisko. Jeśli wyrzutnia nie wystrzeli nie próbuj odpalać jej ponownie.

6/ Po pokazie odczekaj min. 15 minut i zalej obficie wodą wypalone wyrzutnie. Pozostaw je na miejscu na kilka godzin.
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