
REGULAMI NOCNEGO ZWIEDZANIA „WAKACJE Z DUCHAMI” 

Włoszakowice, 30 września 2022 r., godz. 21.00 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem nocnego zwiedzania jest Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. 

2. Zwiedzanie odbywa się w Pałacu Sułkowskich oraz w jednym z pomieszczeń sali 

widowiskowej GOK we Włoszakowicach, a także na zewnątrz. Termin zwiedzania to 

30 września 2022 r. Początek o godz. 21.00. Czas zwiedzania ok. 1 godz. 

3. Zwiedzanie jest bezpłatne, lecz obowiązuje limit 25 miejsc na jeden termin. Bezpłatne 

wejściówki można rezerwować osobiście (biuro GOK w przyziemiu pałacu, ul. K. 

Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice) lub telefonicznie (65 52 52 965). Odbiór 

wejściówek najpóźniej w dniu zwiedzania, minimum 10 min. przed jego rozpoczęciem. 

4. W przypadku braku zainteresowania lub niewystarczającej liczby chętnych organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania lub przeniesienia go na inny termin. 

 

§2 Informacje dotyczące zwiedzania 

1. Zwiedzanie jest nocnym zwiedzaniem, więc może wywoływać silne, negatywne 

emocje, takie jak stres, strach czy przerażenie, zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci. 

Opiekun ma obowiązek ocenić, czy stopień rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka 

umożliwia mu udział w zwiedzaniu oraz ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za 

jego bezpieczeństwo. 

2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w zwiedzaniu wyłącznie z opiekunem, 

który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi 

nadzór w trakcie wydarzenia. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie 

zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem 

podopiecznych. 

3. Zwiedzanie nie jest wskazane dla osób o słabej odporności na bodźce wywołujące 

emocje, w tym w szczególności dla osób z zaburzeniami krążenia lub obniżoną 

wydolnością oddechowo-krążeniową.  

4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń oprowadzającego. 

5. Organizator może odmówić uczestnictwa w zwiedzania osobom:  

1) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,  

2) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,  

3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania. 

6. W trakcie zwiedzania wymagana jest nadzwyczajna ostrożność. Niestosowanie się do 

zaleceń oprowadzającego może wiązać się z dużym prawdopodobieństwem wypadku. 

Wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje niestosowania się do zaleceń ponosi 

sprawca. 

7. Ze względu na specjalną trasę zwiedzania uczestnicy zobowiązani są do zakładania 

wygodnego, płaskiego obuwia oraz stroju adekwatnego do charakteru usługi. Uprasza 

się o niezakładanie obuwia ograniczającego sprawność ruchową.  



8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia podczas 

zwiedzania wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i/lub 

zaleceń oprowadzającego. 

 

§3 Zakazy 

1. W trakcie zwiedzania zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych lub 

uciążliwych dla innych zwiedzających. W szczególności zwiedzającym zabrania się:  

1) palenia tytoniu,  

2) używania otwartego ognia,  

3) wnoszenia i spożywania alkoholu,  

4) wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających,  

5) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  

6) wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji, w szczególności żrących, 

odurzających, trujących itp.,  

7) wprowadzania zwierząt, 

8) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,  

9) postępowania w sposób utrudniający prowadzenie zwiedzania i zakłócającego 

spokój innych zwiedzających, zwłaszcza wywoływania nadmiernego hałasu,  

10) wprowadzania do wnętrz obiektów deskorolek, hulajnóg i innych podobnych 

urządzeń oraz jazdy na nich, 

11) fotografowania oraz filmowania elementów systemów ochrony, 

12) wstępu do oznakowanych lub w inny sposób wygrodzonych pomieszczeń lub 

powierzchni, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym. 

 

§4 Bezpieczeństwo 

1. Organizator upoważniony jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zwiedzania oraz 

do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby uczestniczące w zwiedzaniu 

nie posiadają przy sobie przedmiotów, o których mowa w §3 ust. 1. pkt. 3) – 7) 

niniejszego regulaminu.  

3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających organizator 

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania zwiedzania.  

4. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu zobowiązane są do przestrzegania podstawowych 

przepisów i zasad bezpieczeństwa.  

5. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy 

podporządkować się poleceniom oprowadzającego.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Odbierając wejściówkę zwiedzający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy 

regulamin. 



2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do 

wyproszenia go ze zwiedzania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 


