
REGULAMIN „NOCNEGO PAŁACOWANIA” 

CZYLI ZWIEDZANIA PKZ NOCĄ 

 

Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Nocne Pałacowanie – czyli zwiedzanie PKZ nocą”, która 

odbędzie się 8 września od godziny 20:30 w Pałacu Kultury Zagłębia. 

 

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

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zapiszą się na listę uczestników 

drogą telefoniczną: (32) 733 88 28 lub mailową: olaf.otwinowski@palac.art.pl. 

3. Mailowo oraz telefonicznie należy podać imiona i nazwiska osób chcących uczestniczyć w 

wydarzeniu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia wzięcie 

udziału w wydarzeniu. 

5. Administratorem danych będzie PKZ, Pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza w czasie od 

08.08.2017 r. do 12.09.2017 r. – w tym czasie uczestnik ma prawo do ich zmiany.  

6. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 12 roku życia pod 

opieką osoby dorosłej. 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

8. Każdy uczestnik wpisując się na listę oznajmia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i 

akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

9. Zwiedzanie będzie podzielone na 4 osobne grupy po 15 osób. 

10. Każda z grup rozpocznie zwiedzanie o innej godzinie: 

a) Grupa I – godz. 20:30 

b) Grupa II – godz. 22:15 

c) Grupa III – godz. 00:00 

d) Grupa IV – godz. 01:45 

11. Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje w 

wydarzeniu na stronie www.palac.art.pl oraz na fanpege’u PKZ. 

12. O przypisaniu do określonej grupy będzie decydować kolejność zapisów. 

13. Uczestnik może wnioskować o przypisanie go do grupy późniejszej, o ile w danej grupie 

pozostaną jeszcze wolne miejsca. 

http://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 w sposób niestosowny i utrudniający pracę osobie oprowadzającej. 

17. Każdy uczestnik zwiedzania jest zobligowany do nieodłączania się od swojej 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. Latarki czołowe – niezbędne do zwiedzania – zapewnia Organizator. 

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

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej z wydarzenia. 


