
REGULAMIN „NOCNEGO PAŁACOWANIA 2018” 

Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Nocne Pałacowanie 2018”, która odbędzie się 6 stycznia od 
godziny 16:00 w Pałacu Kultury Zagłębia. 

1. Organizatorem wydarzenia „Nocne Pałacowanie 2018” jest Pałac Kultury Zagłębia.  

2. Każdy uczestnik zakupując bilet oznajmia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 
wszystkie jego postanowienia.  

3. Zakup biletu obowiązuje każdą osobę uczestniczącą w „Nocnym Pałacowaniu 2018”, również 
opiekunów niepełnoletnich uczestników.  

4. „Nocne Pałacowanie 2018” to zwiedzanie pomieszczeń Pałacu Kultury Zagłębia w ciemnościach w 
grupach po 15 osób, oprowadzanych przez pracownika PKZ. Jedynym oświetleniem podczas 
zwiedzania są latarki czołowe, które zapewnia Organizator.  

5. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby pełnoletnie. 

 6. Dzieci w przedziale wiekowym 8-15 lat mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osoby 
dorosłej.  

7. Dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat mogą wziąć udział w zwiedzaniu wyłącznie w I, II i III Grupie 
zwiedzania, czyli w godzinach od 16:00 do 19:00.  

8. By wziąć udział w imprezie, należy zakupić bilet osobiście w Kasie PKZ lub przez internetowy 
system biletowy oraz okazać go osobie oprowadzającej w dzień imprezy.  

9. Biorąc udział w „Nocnym Pałacowaniu 2018” każdy uczestnik bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas zwiedzania pałacu na warunkach 
przedstawionych w regulaminie imprezy.  

10. Dorośli opiekunowie niepełnoletnich uczestników „Nocnego Pałacowania 2018” biorą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas zwiedzania pałacu na 
warunkach przedstawionych w regulaminie imprezy.  

11. Zwiedzanie będzie podzielone na 6 osobnych grup po 15 osób. 

 12. Każda z grup rozpocznie zwiedzanie o innej godzinie:  

a) Grupa I – godz. 16:00  
b) Grupa II – godz. 17:00  
c) Grupa III – godz. 18:00  
d) Grupa IV – godz. 19:30  
e) Grupa V – godz. 20:30  
f) Grupa VI – godz. 21:30  

13. Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje na 
stronie www.palac.art.pl.  



14. W trakcie zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów 
tytoniowych, e-papierosów i stosowania używek niedozwolonych.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału w wydarzeniu osobom, które 
pomimo zapisania się na listę, przyjdą na zwiedzanie pod wpływem alkoholu lub innych 
niedozwolonych używek.  

16. Organizator ma prawo przerwać zwiedzanie i wyprowadzić z siedziby PKZ osoby, które będą 
zachowywać się w sposób niestosowny i utrudniający pracę osobie oprowadzającej.  

17. Każdy uczestnik zwiedzania jest zobligowany do nieodłączania się od grupy.  

18. W przypadku oddalenia się uczestnika od grupy zwiedzającej, Organizator ma prawo skreślić 
danego uczestnika z listy i wyprowadzić go z siedziby PKZ. 

 19. Uczestnik może w trakcie zwiedzania używać własnej latarki czołowej. 

20. Udział w „Nocnym Pałacowaniu 2018” oznacza zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i 
nagrań wideo), wykorzystanie i publikację wizerunku uczestników za pośrednictwem dowolnego 
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach 
społecznościowych oraz w formie drukowanej w celach promocyjnych. Zgoda zostaje wyrażona 
bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 


