
 

 

Regulamin wydarzenia Akcja Eksploracja 

(dalej: „Regulamin”) 
 

1. Osoby biorące udział w Akcji Eksploracji– cyklu oprowadzao i spacerów po Krakowie, które odbywają się w 

dniach:  

1) 3 września 2016 r. – oprowadzania po kościele Arka Pana,o godz.:10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
Arka Pana, ul. Obrooców Krzyża 1, Kraków-Bieoczyce 

 
2) 10 września 2016 r. – spacer po Krakowie, godz. 11.00,czas trwania: ok. 2 godz. 

ul. Szpitalna 6, Kraków (start) 
 

3) 18 września 2016 r.– spacer po Krakowie, godz. 11.00, czas trwania: ok. 3 godz. 
przed wejściem na dziedziniec klasztoru sióstr Norbertanek, ul. Kościuszki 88, Kraków (start) 
 

4) 26 września 2016 r. oprowadzania w kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistyw 
godz.:8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i spacer po Prądniku Czerwonym godz. 14.30 
kaplica pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Dobrego Pasterza 117, Kraków (start) 

zwanej dalej „Wydarzeniem”, akceptują poniższy Regulamin. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej „Uczestnikiem/ami Wydarzenia”, które podczas trwania 
Wydarzenia będą przebywad na terenach, na którym ono się odbywa. Uczestnik Wydarzenia obowiązany jest 
zachowywad się w sposób nie zagrażający bezpieczeostwu innych osób obecnych na Wydarzeniu i stosowad się do 
postanowieo niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy  ul. 28 Lipca 1943 nr 
17C, 30-233 Kraków. 

4. Wydarzenie ma charakter otwarty, rejestracja nie obowiązuje a udział w nim jest bezpłatny. 

5. Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem 
nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie  
i rozpowszechnianie jego głosu i wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie wykorzystana dokumentacja  
z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną i nieograniczona czasowo zgodę.  

6. Na terenie obiektów, prezentowanych podczas Wydarzenia nie mogą przebywad osoby, które swoim 

zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

7. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na którym znajdują się 
obiekty prezentowane podczas Wydarzenia.  

8. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

9. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej www.mik.krakow.pl/akcja-
eksploracja. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu 
wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na www.mik.krakow.pl/akcja-eksploracja. 


