
Regulamin wydarzeń realizowanych w ramach cyklu: Wydarzenia zapowiadające wystawę 

Antropocen 

1. Organizatorem cyklu wydarzeń, zwanych dalej: Wydarzeniami lub Wydarzeniem, jest 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie , dalej: NIAiU.  

2. Celem cyklu Wydarzeń jest promocja wystawy pod nazwą  Antropocen poprzez 

wprowadzenie tematyki i wątków, które będą na niej poruszane, w konkteście wybranych 

lokalizacji i zagadnień związanych z Warszawą. Wydarzenia mają charakter edukacyjny, 

krajoznawczy i badawczy.  

3. NIAiU powierzy realizację Wydarzeń wykwalifikowanym specjalistom i profesjonalnym 

podmiotom których doświadczenie oraz przedmiot działania [tj. zakres prowadzonej 

działalności zawodowej] są adekwatne  tematu i charakteru danego Wydarzenia.  

4. Regulamin oraz program cyklu Wydarzeń znajduje się na stronie www.niaiu.pl. 

5. Udział w Wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc na Wydarzenia jest ograniczona. NIAiU 

będzie prowadził zapisy na Wydarzenia za pomocą formularza zgłoszeniowego MS Forms. 

Chęć uczestnictwa można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 

Wydarzenia. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym do każdego z 

Wydarzeń, będę publikowane przez NIAiU na stronie www i/lub na stronach prowadzonych 

w mediach społecznościowy z wyprzedzeniem minimum tygodniowym przed datą 

Wydarzenia.  

6. NIAiU zastrzega sobie prawo zmiany terminów Wydarzeń, a w uzasadnionym przypadku do 

odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, tj. 

wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających 

poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof 

przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza, działań wojennych, wprowadzenia 

stanów nadzwyczajnych oraz nakazów , zakazów i ograniczeń wprowadzanych przez władze 

publiczne   albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było 

zapobiec. 

7. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

8. Uczestnicy wydarzeń są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a 

także regulaminów wewnętrznych oraz wskazań  podmiotów realizujących Wydarzenia. 

9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń  podmiotów organizujących 

Wydarzenia. 

10. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w 

trakcie jego trwania. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć 

na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza i potwierdza 

wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Wydarzenia w mediach 

elektronicznych [Internet, Facebook, Instagram itp.], drukowanych i społecznościowych. 

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej NIAiU: 

https://niaiu.pl/ochrona-danych-osobowych/. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie mienia Uczestników, jak również za szkody 

spowodowane przez Uczestnika podczas Wydarzenia. 



13. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać pozbawiony prawa do 

uczestnictwa w Wydarzeniu oraz usunięty z terenu Wydarzenia. W takim przypadku 

Uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia. 

14. NIAiU zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania 

stosownych aktów prawnych przez organy władzy publicznej. 

15. NIAiU zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia odrębnego regulaminu 

dedykowanego konkretnemu Wydarzeniu.  

16. Zabronione jest na terenie Wydarzenia: 

- działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie Wydarzenia , 

- przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

- niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, 

- wnoszenie broni, amunicji  lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, 

- prowadzenie bez autoryzacji jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, 

- prowadzenie agitacji politycznej oraz  prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim 

prawodawstwem, 

- palenie tytoniu lub używanie innych urządzeń wytwarzających substancje wdychane do płuc  takich 

jak np.  papierosy elektroniczne czy  podgrzewacze tytoniu. 

 

 

 

 


