
REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNEGO 

„Weekend z archeologią” w dniach 27–28 sierpnia 2022 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem wydarzenia „Weekend z archeologią” (zwanego dalej Wydarzeniem) jest: 

Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej (zwane dalej Organizatorem) działające na 

zlecenie Muzeum Narodowego w Lublinie. 

2. Wydarzenie realizowane będzie na terenie błoni pod zamkiem lubelskim, na wzgórzu zamkowym 

przed zamkiem oraz na dziedzińcu zamkowym – szczegółowe lokalizacje znajdują się w programie 

Wydarzenia „Weekend z archeologią” umieszczonego na stronie www.zamek-lublin.pl oraz na ulotkach 

i plakatach. 

 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na 

terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w 

czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia oraz osób w nim uczestniczących 

poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych  podczas Wydarzenia i korzystania przez nie z 

terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także urządzeń, które się na nim znajdują. 

 

5. Wydarzenie ma charakter kulturalny a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy 

idei politycznych lub społecznych. 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA: 

 

6. Organizator zapewnia uczestnikom Wydarzenia bezpłatny udział we wszystkich prezentacjach 

odbywających się podczas Wydarzenia. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty zgodnie 

z programem. 

 

7. Za Osoby małoletnie uczestniczące w Wydarzeniu wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby 

sprawujące nad nimi pieczę. 

 

8. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny  na teren, na którym 

odbywać się będzie Wydarzenie.  

 

9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Wydarzenia może wezwać 

uczestnika Wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad 

uczestnictwa w wydarzeniu wezwać do opuszczenia przez niego terenu Wydarzenia i zastosować 

wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.  

 

10. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.  

11. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu oraz przebywający na terenie Imprezy zobowiązani 

są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do 

http://www.zamek-lublin.pl/


przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych oraz 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Wydarzenia oraz porządek podczas jego trwania. 

 

13. Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów 

alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

14. Organizator może odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobie, u której stwierdzono posiadanie: 

broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów 

pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, 

ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.  

 

15. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim 

prawodawstwem.  

 

16.  Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. 

Uczestnik Wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu 

wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg 

Wydarzenia.  

 

17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych 

w Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i 

porządek.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą 

stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 

państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ 

na wykonanie zobowiązań. 

19. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Wydarzeniu przebywa na własne ryzyko i 

odpowiedzialność.  

 

20. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb 

odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Wydarzenia.  

 

21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, 

gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w 

mieniu organizatora.  

 

22. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są ponadto do stosowania się do aktualnie 

obowiązujących w trakcie Wydarzenia zewnętrznych przepisów prawa i wymogów sanitarno- 

epidemiologicznych. 

 



23. Stowarzyszenie Chorągiew Ziemi Lubelskiej zobowiązuje się do realizacji wszystkich wytycznych 

wynikających ze zgody na wykorzystanie terenu należącego do Gminy Lublin, w tym opinii Miejskiego 

Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji (pismo znak: MKZ-IN-II.4120.79.2022 z dnia 10.08.2022 r.).  

 

24. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania 

Wydarzenia, tj. 27-28 sierpnia 2022 roku. 

 

25. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

 

26. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, 

jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu, przysługuje 

wyłącznie Organizatorowi. 

 

Sławomir Guz 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Chorągiew 

Rycerstwa Ziemi Lubelskiej 


