
     REGULAMIN WYDARZENIA PN. „NOC MUZEÓW Z RADIOSTACJĄ BABICE”  

 

 
1. Organizatorem Wydarzenia pn. „Noc Muzeów z Radiostacją Babice”, które odbędzie się w dniu 

14 maja 2022 r. jest Dom Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach - Parceli, przy ul. 

Południowej 2a, 05 - 082 Stare Babice, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Stare 

Babice pod nr 2/2018, posiadający NIP: 118-216-84-72, REGON: 369658452. 

2. Uczestnik zwiedzania, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny 

ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie 

www.domkultury-starebabice.pl i zaakceptować jego teść. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Liczba uczestników w grupie jest ograniczona do 15 osób. W uzasadnionych przypadkach 

Organizator może dopuścić do udziału w spacerze większą liczbę osób.   

5. W oprowadzeniu mogą uczestniczyć dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia. Udział osób 

niepełnoletnich po 12 roku życia możliwy jest jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Uczestnicy mogą poruszać się tylko udostępnionymi trasami, szlakami turystycznymi oraz 

ścieżkami przyrodniczymi, zgodnie z wytycznymi Przewodnika.  

7. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń Przewodnika 

wyznaczonego przez Organizatora. 

8. W przypadku rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Przewodnik może odmówić 

Uczestnikowi dalszego udziału w wydarzeniu.  

9. Ze względu na trudne warunki terenowe, ostre metalowe elementy, bujną roślinność  

i bliskość jezdni należy zwrócić szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze i drogowe oraz 

zachować ostrożność i rozsądek. Zaleca się nie biegać podczas zwiedzania. 

10. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni i wygodny ubiór oraz obuwie. 

11. Uczestnicy podczas zwiedzania nie mogą poruszać się rowerem. 

12. Należy zachować ciszę, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom zwiedzania. 

13. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły brać udziału w zwiedzaniu.  

14. Zabrania się zaśmiecania zwiedzanego terenu. 

15. Organizator nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia. 

16. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW. 

17. We wszystkich wypadkach losowych (np. kradzieże, urazy itp.) Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

18. Organizator zaleca dojazd na miejsce zbiórki transportem publicznym lub dojście pieszo. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na własną rękę w 

miejscach do tego nie przystosowanych. 

20. Organizator nie zapewnia parkingu samochodowego dla uczestników. 

21. Podczas zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt. 

Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych.  

22. Przewidywany czas trwania spaceru Szlakiem Radiostacji Babice będzie wynosił w przypadku 

krótszej trasy około 45 minut, a w przypadku dłuższej trasy około 2 godzin.  

23. Godzinami rozpoczęcia zwiedzania na krótszej trasie są 18.00, 19.00, 20.00 i 21.00, godzinami 

rozpoczęcia zwiedzania na dłuższej trasie są 18.00 i 20.00. 



24. Program zwiedzania ze względu na warunki pogodowe może ulec zmianie. Z powodu złej 

pogody zwiedzanie może się nie odbyć. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje 

Organizator po konsultacji z Przewodnikiem. 

25. Osoba uczestnicząca w zwiedzaniu wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku                                        

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2021r. poz. 1062). Wykorzystanie to dotyczy niekomercyjnego umieszczenia zdjęć ze spaceru 

na stronie internetowej Organizatora, portalu społecznościowym facebook oraz materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

26. Uczestnik jest zobowiązany powstrzymać się od udziału w spacerze w przypadku gdy: 

1) występują u Niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,  

4) miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowanie do izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 


