
REGULAMIN AKCJI ARTYSTYCZNEJ  

„SOLIDARNY DOM KULTURY SŁONECZNIK” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator w dniach 11.03.2022-30.09.2022 realizuje w swojej siedzibie w Warszawie 

przy ul. Pańskiej 3 akcję artystyczną pod nazwą „Solidarny Dom Kultury Słonecznik” 

zwaną dalej „akcją”. 

3. Akcja odbywa się przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 22:00. 

4. Celem akcji jest prezentacja  szeroko pojętej kultury współczesnej, w szczególności przez 

dyskusje, pokazy filmów, występy, koncerty, spotkania i warsztaty.  

5. Akcja ma charakter imprezy publicznej w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

II. Zasady uczestnictwa 

 

6. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc. Limit miejsc jest 

aktualizowany na bieżąco przez Organizatora.  

7. Nie dopuszcza się spożywania napojów oraz jedzenia poza wyznaczonymi godzinami i 

miejscami na terenie akcji.  

8. Organizator może - doraźnie lub na określone wydarzenia - ograniczyć na terenie akcji 

możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korzystania z urządzeń 

elektronicznych emitujących dźwięki. 

9. Uczestnik odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody na zasadach ogólnych. 

10. Na terenie akcji obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad 

współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych 

osób. Zakazane są przejawy agresywnego zachowania oraz używania słów powszechnie 

uważanych za wulgarne lub obraźliwe.     

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny. 

12. Podczas pracy warsztatowej obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń osoby 

prowadzącej warsztaty, w szczególności w zakresie środków ochronnych. Przestrzeń 

warsztatowa jest dostępna dla małoletnich wyłącznie pod opieką dorosłych. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób 

nieprzestrzegających postanowień regulaminowych. 

 

III. Bezpieczeństwo  

 

14. Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad małoletnim w trakcie 

wydarzeń na terenie akcji.  

15. Za szkody wyrządzone przez małoletnich odpowiadają opiekunowie. 

16. Można ze zwierzętami ale pod opieką i z zachowaniem ostrożności (sprawdzić regulamin 

Pawilonu) 

17. Na terenie akcji zabrania się samowolnego: 

1) śmiecenia,  

2) wchodzenia na przedmioty (np. stoły) i parapety, 

3) jazdy na rolkach, wrotkach i deskorolkach, 



4) biegania i grania w gry ruchowe,  

5) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i zażywania niedozwolonych 

używek, 

6) podejmowania innych działań, które mogą spowodować szkodę.  

18. W przypadku ogłoszenia ewakuacji uczestnicy zobowiązani są do bezzwłocznego 

opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. 

19. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy przestrzegać 

aktualnych wytycznych sanitarnych. 

 

IV. Odpowiedzialność Organizatora  

 

20. Organizator nie zapewnia dla uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

21. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

22. Organizator nie zapewnia wyżywienia, szatni ani opieki dla osób małoletnich. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, chyba że 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

 

V. Postanowienia końcowe  

 

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa 

polskiego oraz odpowiednio postanowienia Regulaminu zwiedzania, dostępnego na 

stronie https://artmuseum.pl.    

25. Wstęp jest jednoznaczny z zaakceptowaniem postanowień regulaminowych.  

26. Regulamin sporządzono w języku polskim. Organizator może udostępnić tłumaczenie 

niniejszego regulaminu w wybranych językach. Decydujące znaczenie ma wersja polska.  

 

 

 


