
R E G U L A M I N 

 

§ 1 

Definicje 

1. Regulamin - niniejszy regulamin; 

2. Organizator - Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY z siedzibą w Warszawie (00-153), ul. Ludwika Zamenhofa 1, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000162000, NIP: 525-22-71-014, REGON: 015503904; 

3. Wydarzenie - wydarzenie pn. "Spacer po kinie" prowadzony przez Organizatora w ramach Nocy Muzeów we 

Wrocławiu 2017, polegający na oprowadzeniu Uczestników przez Organizatora po Kinie Nowe Horyzonty we 

Wrocławiu; Wydarzenie składa się z ośmiu odrębnych „Spacerów po kinie” o odrębnej tematyce; 

4. Uczestnik - osoba biorąca udział w Wydarzeniu na zasadach ustalonych w Regulaminie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy o historii kina i funkcjonowaniu budynku Kina Nowe Horyzonty. 

2. Wydarzenie odbywa się w terminie i godzinach wyznaczonych przez Organizatora. 

3. Dokładne godziny i długość trwania Wydarzenia zostaną podane Uczestnikom przy rekrutacji do uczestnictwa 

w Wydarzeniu dokonywanej zgodnie z § 3 Regulaminu. 

4. Wydarzenie będzie odbywać się w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we 

Wrocławiu. 

 

§ 3 

Uczestnictwo 

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wydarzeniu następuje poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na 

stronie www.kinonh.pl zgodnie z zasadami opisanymi na stronie. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia 

wyłącznie na jeden ze spacerów organizowanych w ramach Wydarzenia. 

2. Organizator informuje zapisującego się o przyjęciu lub nieprzyjęciu go w poczet Uczestników. 

3. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest dokonać 

potwierdzenia uczestnictwa. 

4. Liczba Uczestników Wydarzenia jest limitowana. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu decyduje 

kolejność zapisów dokonywanych zgodnie z ust. 1-3 powyżej. 

5. W przypadku niepotwierdzenia uczestnictwa przez Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Wydarzeniu 

lub w przypadku rezygnacji Uczestnika, Organizator może wykonać dodatkową rekrutację Uczestników. 

6. Zgłoszenie oraz Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne. 

7. Uczestnik może wybrać i wziąć udział wyłącznie w jednym ze spacerów organizowanych w ramach 

Wydarzenia. 

8. Szczegółowa tematyka Wydarzenia, zawierająca w szczególności dokładny opis spaceru wraz z miejscem 

startu, zostanie przekazana Uczestnikom w mailu potwierdzającym Uczestnictwo. 

 

§ 4 

Zasady udziału w Wydarzeniu 

1. W punkcie startu Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości lub maila 

potwierdzającego Uczestnictwo. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na Wydarzenie. W razie spóźnienia na Wydarzenie 

osoba upoważniona przez Organizatora może odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu. 



3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w 

szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu, a także do poleceń 

osoby upoważnionej przez Organizatora. 

4. Uczestnik może zostać wydalony z Wydarzenia przez osobę upoważnioną przez Organizatora. 

5. Na terenie Wydarzenia zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków, palenia tytoniu, wnoszenia oraz 

spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, 

rozrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla innych Uczestników, stosowania przemocy wobec 

kogokolwiek, posiadania przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników, zachowania 

sprzecznego z celami Wydarzenia. 

6. Zakazane jest utrwalanie Wydarzenia w jakiejkolwiek formie zapisu obrazu oraz dźwięku bez otrzymania zgody 

Organizatora. 

7. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów udostępnionych Uczestnikom przez 

Organizatora w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku. 

8. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom posiłków w trakcie Wydarzenia ani 

zakwaterowania w związku z uczestniczeniem w Wydarzeniu. 

 

§ 5 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 

1. Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętów w Kinie 

Nowe Horyzonty zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Organizator nie zapewnia dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

3. Organizator nie zapewnia opieki dla osób małoletnich. 

4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką swoich prawnych opiekunów lub 

innych osób upoważnionych na piśmie. Odpowiedzialność opiekuna za szkody na osobie lub mieniu osoby 

małoletniej regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 6 

Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu 

1. W razie nieobecności Uczestnika na Wydarzeniu, bez względu na to, czy nieobecność była 

nieusprawiedliwiona czy usprawiedliwiona, Organizator nie jest zobowiązany do zorganizowania dodatkowego 

Wydarzenia. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu. Rezygnacja wymaga wysłania wiadomości na adres 

poczty elektronicznej Organizatora (wydarzenia@kinonh.pl) zawierającej oświadczenie o rezygnacji oraz 

wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika rezygnującego z udziału w Wydarzeniu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Regulaminu w trakcie trwania Wydarzenia wiążą Uczestnika, jeżeli zostały podane do wiadomości 

Uczestnika oraz jeżeli Uczestnik po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu nie zrezygnował z 

udziału w Wydarzeniu zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu. 

2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 maja 2017 roku. 


