
 

 

REGULAMIN 

NOCNE PAŁACOWANIE – 30 czerwca 2018 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Nocnego pałacowania jest Pałac Kultury Zagłębia (dalej PKZ). 

 

II. FORMUŁA WYDARZENIA 

1. Wydarzenie jest biletowane. 

2. Zakup biletu obowiązuje każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu, w tym opiekunów 

niepełnoletnich uczestników. 

3. Zakup biletu równoznaczny jest ze znajomością, akceptacją i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. 

4. Bilet należy zakupić osobiście w Kasie PKZ lub przez internetowy system biletowy, a w dniu 

imprezy okazać go osobie oprowadzającej. 

5. Wydarzenie polega na zwiedzaniu pomieszczeń PKZ w grupach po 20 osób (łącznie 4 grupy). 

Grupy oprowadza pracownik PKZ. Zwiedzanie odbywa się w ciemnościach – jedynym 

oświetleniem są latarki czołowe, które zapewnia organizator. 

6. Grupy rozpoczynają zwiedzanie o podanych godzinach: 

 grupa I – godz. 21:00 

 grupa II – godz. 22:30 

 grupa III – godz. 00:00 

 grupa IV – godz. 01:30 

7. Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie organizator poinformuje na 

oficjalnej stronie PKZ www.palac.art.pl. 

 

III. UCZESTNICY 

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia. 

2. Uczestnicy w wieku 13-15 lat mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 

3. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osoby oprowadzającej. 

4. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas 

zwiedzania na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie. 

5. Dorośli opiekunowie uczestników w wieku 13-15 lat biorą na siebie pełną odpowiedzialność 

także za bezpieczeństwo tych uczestników (podopiecznych) na warunkach przedstawionych 

w niniejszym regulaminie. 

6. Uczestnicy w trakcie zwiedzania mogą używać prywatnych latarek czołowych. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do nieodłączania się od grupy. 

8. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

9. W trakcie zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania wszelkich używek (np. 

alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu osobom pod wpływem 

używek, bez względu na zakup biletu. 



 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania i wyprowadzenia z siedziby PKZ 

osób, które nie będą stosować się do niniejszego regulaminu lub w inny sposób będą 

utrudniać lub uniemożliwiać zwiedzanie. 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Podczas imprez mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać 

utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie wykorzystane 

i publikowane przez Organizatora za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 

elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie 

drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz 

w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 


