
  
   

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI 

„Tajemniczy Świat Smoków” 

 
§ 1. Ekspozycja  „Tajemniczy Świat Smoków” 

 
1. Ekspozycja  „Tajemniczy Świat Smoków”, zwana dalej Ekspozycją, jest para-

muzealną, edukacyjną wystawą, popularyzującą naukę, będącą własnością agencji 
eventowej: Paweł Lisowski Business Group udostępnioną Zamawiającemu, w oparciu  
o podpisana umowę o współpracy. 

2. Celem Ekspozycji jest przybliżanie odwiedzającym obiekt klientom świata smoków  
i baśni zgodnie z wizją artystyczną twórcy wystawy. 

3. Treści wykorzystywane w przestrzeni Ekspozycji służą jedynie celom popularyzacji 
wiedzy związanej z tematem Ekspozycji. 

 

 
§ 2. Udostępnianie Ekspozycji 
 

1. Ekspozycja na czas najmu ma swoją siedzibę w obiekcie Zamawiającego zgodnie z 
adresem wskazanym w umowie. 

2. Oficjalną stroną internetową Ekspozycji jest strona www.rekreatywagroup.pl. 
3. Ekspozycja jest otwarta dla Zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach 

otwarcia galerii handlowej. 

4. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zamknięcia Ekspozycji. 
 
 

§ 3. Zasady przebywania na Ekspozycji 
 

1. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na Ekspozycji wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych, które sprawują nad nimi nadzór i biorą za nie pełną odpowiedzialność,  
w tym również za uszkodzenia Ekspozycji powstałe w następstwie działań dziecka. 
Galeria handlowa nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru. 

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników galerii handlowej. 
3. Organizator ekspozycji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 

wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów. 
4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom 

ochrony galerii handlowej, przy czym w chwili zgłoszenia zostaje sporządzony 

protokół zniszczenia/awarii/uszkodzenia, podpisany przez zgłaszającego oraz 
pracownika, przyjmującego zgłoszenie. Zabrania się dokonywania samodzielnych 
napraw eksponatów.  

http://www.rekreatywagroup.pl/


  
   

 

5. Właściciel ekspozycji zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku 
udowodnionego zniszczenia eksponatu lub innego elementu Ekspozycji. 
 

6. Zabrania się: 
a) wchodzenia na obszary odgrodzone (wykładzinę, eksponaty, elementy 

scenograficzne itd.), tym samym niedostępne dla zwiedzających; 

b) dotykania, wynoszenia eksponatów i elementów scenograficznych Ekspozycji; 
c) niszczenia eksponatów.  

 
7. W przypadku zachowań wymienionych w pkt. 6 powyżej, Ochrona obiektu 

odpowiedzialna za Ekspozycję zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Ekspozycji 
osób łamiących ww. zakazy, a w przypadku uszkodzeń lub kradzieży do 
powiadomienia organów ścigania i pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej 

za uszkodzenia.Za uszkodzenie eksponatu wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on 
pełną odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy 
uszkodzenia określa właściciel ekspozycji za pośrednictwem wynajmującego 
Ekspozycję na podstawie kosztu przywrócenia eksponatu do pełnej sprawności.  

 
8. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną 

ponoszą ich prawni opiekunowie. 

 

§ 4. Bezpieczeństwo 
 

1. Ekspozycja objęta jest systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa 
zwiedzających. 

 
§ 5. Postanowienia końcowe  

 
1. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Zamawiającego Ekspozycję. 
2. Właściciel Ekspozycji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  

W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej 
na stronie internetowej Zamawiającego oraz właściciela Ekspozycji. 

 


