REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH W RAMACH IMPREZY „ZABYTEK
OTWARTY NA TRAKCIE KRÓLEWSKO CESARSKIM”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Poznańskie Centrum
Dziedzictwa z siedzibą w Poznaniu (61-123), ul. Gdańska 2 (zwane dalej „Organizatorem”) w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zabytek Otwarty na Trakcie Królewsko-Cesarskim jest odbywającą się w dniach 7.08.2020 i
4.09.2021 imprezą o charakterze kulturalnym, składającą się z cyklu powiązanych ze sobą
tematycznie wydarzeń
3. Wydarzenia składające się na program imprezy odbywać się będą na terenie Starej Papierni przy
ul. Szyperskiej 8 oraz kościoła św. Kazimierza przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu (dalej zwanym
„Terenem”) oraz w innych miejscach w godzinach podanych przez Organizatora na stronie
www.trakt.poznan.pl.
4. Wydarzenia organizowane podczas Zabytku Otwartego są bezpłatne.
5. Na wydarzenia mogą zostać wprowadzone bezpłatne wejściówki do pobrania w dniu planowanych
wydarzeń w miejscu odbywania się imprezy.
6. W wydarzeniach wziąć mogą osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
7. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia biorące udział w wydarzeniach powinny znajdować się pod
opieką osób pełnoletnich.
8. Podczas trwania imprezy osobom biorącym udziału w wydarzeniach zabrania się prowadzenia bez
zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej,
reklamowej lub agitacji politycznej.
9. Uczestnik/czka nie może spożywać alkoholu na terenie wydarzenia.
10. Wydarzenia mają charakter publiczny. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu
wydarzenia na fotografiach lub nagraniach audio i video i publikacji fotografii lub materiałów audio
i video na administrowanych przez siebie stronach internetowych lub kanałach społecznościowych
zgodnie z Art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych
§2
Postanowienia związane z bezpieczeństwem sanitarnym
1. Organizator zastrzega, że w wydarzeniach może brać udział ograniczona liczba uczestników/czek.
Liczbę określa Organizator.
2. W przypadku przekroczenia liczby uczestników/czek wydarzenia nie odbędą się lub zostawią
przerwane.
3. Wydarzenia organizowane są w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego aktualnymi w dniu danego spaceru.

4. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniach zobowiązana jest do przestrzegania aktualnie
obowiązujących wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat
Sanitarny.
5. Udział w wydarzeniach mogą brać osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami
zakażonymi wirusem Covid-19, nie mają objawów typowych dla tej choroby (gorączki, kaszlu,
duszności, problemów z oddychaniem) oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
6. Osoby biorące udział w wydarzeniach zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy swojej
maseczki ochronnej.
7. Osoby biorące udział w wydarzeniach zobowiązane są do pozostawania w dystansie minimum 1,5
m od innych osób biorących udział w wydarzeniach.
8. Osoby biorące udział w wydarzeniach zobowiązane są do unikania bezpośredniego kontaktu
fizycznego między sobą nawzajem oraz między sobą a pracownikami Organizatora, a także między
sobą a elementami wyposażenia i rekwizytami używanymi przez pracowników Organizatora w celu
organizacji wydarzenia.
9. Osoby biorące udział w wydarzeniach mają obowiązek dostosować się podczas wydarzeń do
aktualnych wymogów epidemiologicznych.
10. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu
odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.
11. Osoby biorące udział w wydarzeniach zobowiązane są do stosowania się do komunikatów oraz
zaleceń przedstawiciela Organizatora w zakresie właściwej organizacji imprezy, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
12. W przypadku zaostrzenia wytycznych dotyczących organizacji wydarzeń w związku z pandemią
COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.
§3
Postanowienia końcowe
1. Wydarzenia przeprowadzane są w terminach i godzinach podawanych przez Organizatora.
Informacje przy użyciu dostępnych mu środków komunikacji, przede wszystkim za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej – stron internetowych i kanałów społecznościowych
administrowanych przez Organizatora.
2. Miejsca organizacji wydarzenia podawane są przy użyciu dostępnych mu środków komunikacji,
przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – stron internetowych i
kanałów społecznościowych administrowanych przez Organizatora.
3. Wydarzenia odbywają się w przestrzeni publicznej. Osoby biorące udział w wydarzeniach są
zobowiązane do zachowania ostrożności i uwagi przy przemieszaniu się. Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstały ewentualnie uszczerbek na zdrowiu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
5. Udział w wydarzeniach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

