
Regulamin korzystania z wystawy pt. „Atlas pamięci” 
dedykowanej 40-leciu powstania NSZZ „Solidarność”

§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem  i  realizatorem  wystawy  pt.  „Atlas  Pamięci”  jest  Instytucja  Kultury  Ars
Cameralis, zwana dalej Instytucją.

2. Organizatorem  wystawy  pt.  „Atlas  Pamięci”,  zlokalizowanej  przy  ul.  Kościuszki  3/101  w
Dąbrowie Górniczej, jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o., zwana dalej Fabryką Pełną Życia.

3. Regulamin  dotyczy  zasad  zachowania  na  wystawie  pt.  „Atlas  pamięci”,  zwanej  dalej
Wystawą.

4. Za  Zwiedzającego  uważa  się  każdą  osobę,  która  przebywa  na  terenie  obejmującym
ekspozycję Wystawy.

5. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad funkcjonowania Wystawy,
zasad bezpiecznego korzystania z Wystawy oraz zasad zachowania środków bezpieczeństwa
na terenie Wystawy. 

6. Regulamin wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla pracowników i
Zwiedzających.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich biorących udział w Wystawie i przebywających na całym
terenie ekspozycji.

8. Przebywających na terenie Wystawy obowiązują także regulaminy  Fabryki Pełnej Życia w
Dąbrowie Górniczej, dostępne na stronie www.fabrykapelnazycia.eu/regulaminy/

9. Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obszarze ekspozycji wystawy, w tym na terenie
kontenerów, podjazdów oraz punktu widokowego.

§2
Informacje organizacyjne – zasady zwiedzania

1. Obiekt jest monitorowany.
2. Wejście na teren Wystawy jest bezpłatne. 
3. Wejście  na  teren  Wystawy  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  i

podporządkowaniem się jego postanowieniom przez Zwiedzającego. 
4. Wejście  na  teren  Wystawy  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  bezpłatne

wykorzystanie  przez  Instytucję  wizerunku  Zwiedzającego  w  ewentualnych  materiałach
zdjęciowych,  filmowych  czy  publikacjach  promocyjnych.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie
wizerunku  Zwiedzającego  wyłącznie  w  celach  informacyjnych,  promocyjnych  i/lub  dla
potrzeb archiwalnych Instytucji.

5. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Wystawy jest  ograniczona i  wynosi
maksymalnie 27 osób, w tym maksymalnie 3 osoby w każdym z kontenerów oraz 15 osób
na punkcie widokowym.

6. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających w następującym terminie: od wtorku do piątku w
godzinach od 15 do 20 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18. W poniedziałki
wystawa nieczynna.

7. Rozpoczęcie  zwiedzania jest  możliwe nie później  niż  na pół  godziny przed zamknięciem
Wystawy.

8. Fabryka Pełna Życia i/lub Instytucja zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin otwarcia
Wystawy oraz zastrzegają sobie prawo czasowego wyłączenia poszczególnych elementów
Wystawy.

9. Zabrania się przebywania na terenie wystawy, w tym na platformie widokowej i podjazdach
poza godzinami otwarcia, o których mowa w pkt. 6.

http://www.fabrykapelnazycia.eu/regulaminy


§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego 

1. Przed wejściem na teren wystawy Zwiedzający zobowiązany jest do:
a/ zasłonięcia nosa i ust wyłącznie za pomocą maseczki przed wejściem do każdego z kontenerów;
b/ dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na teren
wystawy;
c/ zachowywania bezpiecznej odległości od pozostałych zwiedzających / min. 1,5m;

2. Zwiedzający mają obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów rozmieszczonych
w  przestrzeniach  Wystawy  oraz  stosowania  się  do  zaleceń  pracowników  obsługi  i
pracowników Fabryki Pełnej Życia.

3. Od Zwiedzających wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania
gromadzenia się (w szczególności dotyczy wejść do kontenerów, podjazdów, pomostu itp.).

4. Liczba osób obsługujących Wystawę została ograniczona do minimum.

§ 4
Zasady korzystania z kontenerów

1. W jednym kontenerze może przebywać jednocześnie maksymalnie do 3 osób.
2. W  kontenerze  „Jastrzębie-Zdrój”  znajduje  się  laser  oraz  wytwornica  dymu.  Osobom

wrażliwym zaleca się ostrożność podczas przebywanie w kontenerze lub nie wchodzenie do
kontenera.

§ 5
Zasady korzystania z punktu widokowego

1. Punkt widokowy znajduje się na wysokości ok.3 m nad ziemią.
2. Na punkcie widokowym może przebywać jednocześnie maksymalnie do 15 osób.
3. Ze  względów  bezpieczeństwa  obsługa  Wystawy  decyduje  o  możliwości  skorzystania  z

poszczególnych część ekspozycji oraz ilości osób przebywających na terenie Wystawy.
4. Wejście na punkt widokowy jest możliwy wyłącznie za zgodą obsługi. 
5. Nieletni mogą wejść na punkt widokowy wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
6. Zaleca się, aby nie korzystać z punktu widokowego bezpośrednio po opadach.
7. Poruszanie się po podjazdach prowadzących do punktu widokowego wymaga ostrożności,

ponieważ ich powierzchnia może być śliska.
8. Zakazuje się poruszania się po podjazdach na rolkach, hulajnodze, rowerze itp.
9. Zakazuje się wchodzenia na barierki i za barierki / podjazdów oraz punktu widokowego.

§ 6
Zasady bezpieczeństwa

1. Na terenie Wystawy zabrania się:
a/ wnoszenia broni,  a także jakichkolwiek przedmiotów i  środków mogących zagrażać życiu lub
zdrowiu,
b/  wnoszenia  i/lub  spożywania  napojów  alkoholowych,  środków  odurzających  lub  substancji
psychotropowych,
c/ palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów,
d/ wnoszenia i/lub spożywania jedzenia i picia,
e/ wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
f/ zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na rowerach, hulajnogach, wrotkach,
deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych,
magnetofonów itp.,



g/ dotykania eksponatów i elementów wystroju kontenerów,
h/ wchodzenia na obszary odgrodzone, tym samym niedostępne dla Zwiedzających.

2. Na terenie Wystawy zabrania się dodatkowo:
a/ korzystania ze stanowisk, które zostały zamknięte dla Zwiedzających,
b/  korzystania  ze  stanowisk  w  sposób  niezgodny  z  ich  przeznaczeniem,  w  sposób  zagrażający
bezpieczeństwu innych Zwiedzających lub w sposób stwarzający ryzyko zniszczenia Wystawy,
c/ poruszania się po podjazdach na rolkach, hulajnodze, rowerze itp.
d/ wchodzenia na barierki i za barierki / podjazdów oraz punktu widokowego,
e/ wchodzenia na jakiekolwiek konstrukcje Wystawy, które nie są przeznaczone bezpośrednio do
poruszania się. 

3. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie elementów Wystawy
należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Wystawy. Zabrania się dokonywania samodzielnych
napraw.

4. Zwiedzający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  uszkodzenie  Wystawy
wynikające  z  jego  winy.  Wysokość  roszczenia  zostanie  określona  przez  Instytucję  na
podstawie kosztów poniesionych na naprawę powstałej szkody. 

5. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą
ich prawni opiekunowie.

6. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny znajdować
pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób.

7. Dzieci,  poniżej  13 roku życia mogą przebywać na terenie Wystaw wyłącznie pod opieką
osoby  pełnoletniej,  ponoszącej  za  nie  pełną  odpowiedzialność  podczas  zwiedzania.
Pracownicy  obsługujący  Wystawę  mają  prawo  odmówić  wstępu  na  teren  Wystawy
dzieciom, które nie ukończyły 13 roku życia, bez wymaganej opieki osoby pełnoletniej.

8. Jedna osoba pełnoletnia może opiekować się grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci, które
nie ukończyły 13 roku życia.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Obsługa  Wystawy  może  odmówić  wstępu  w  przypadkach  uzasadnionych  względami
bezpieczeństwa.

2. Zwiedzający nie stosujący się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczony na teren
Wystawy  lub  poproszony  o  opuszczenie  terenu  Wystawy.  W  takim  przypadku
Zwiedzającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Instytucji.

3. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na Wystawę, a osoby, których stan
wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na teren
Wystawy zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia terenu Wystawy pod rygorem
ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.

4. Dane kontaktowe:
a/ Instytucji – właściciela wystawy: e-mail: info@cameralis.art.pl / telefon 32 257 06 01 
b/  Fabryki  Pełnej  Życia  –  organizatora  wystawy  na  terenie  Fabryki  Pełnej  Życia:  e-mail
sekretariat@fabrykapelnazycia.eu / telefon 518 270 465 

5. Regulamin został udostępniony Zwiedzającym poprzez zamieszczenie na terenie Wystawy
oraz umieszczenie na stronie: arscameralis.pl/atlas-pamieci.


