REGULAMIN INDUSTRIADY 2017
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1. Regulamin wydarzenia INDUSTRIADA 2017 (zwanej również Imprezą) organizowanej
Organizatorem).

przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (zwanej dalej

2. INDUSTRIADA 2017 odbędzie się w dniu 10.06.2017 w godzinach 9.00 – 23.00 na terenie Kopalni Guido, ul. 3 Maja 93 oraz Sztolni Królowa Luiza Park 12C wraz
z Parkiem Techniki Wojskowej, ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu i Szybu Carnall, ul. Wolności 410.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania INDUSTRIADY będą przebywały na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba
przebywająca na terenie, na którym odbywa się INDUSTRADA 2017 obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, udziału
w warsztatach, pokazach, konkursach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym odbywa
się impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.
5. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem
zarówno z kraju jak i zagranicy. Wstęp na nią jest wolny, za wyjątkiem zwiedzania podziemi Kopalni Guido oraz Podziemnego Parku Maszyn Sztolni Królowa
Luiza. W dniu INDUSTRIADY 2017 obiekty te można zwiedzać w cenach promocyjnych po uprzedniej rezerwacji telefonicznej oraz online.
6. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności i sytuacje, za które
ponosi odpowiedzialność. W przypadku ich wystąpienia uczestnikowi nie przysługuje rekompensata lub odszkodowanie.
7. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób będących
na Imprezie – przestrzegając prawa w tym stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu
I regulaminów poszczególnych obiektów.
8. Organizator utrwala przebieg Imprezy do celów dokumentacyjnych oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora
oraz Sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
utrwalanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego na terenie Imprezy.
9. Obiekty Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu są monitorowane.
10. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Pracowników Ochrony Organizatora Imprezy.
11. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialna za szkody za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy w stosunku do innych jej
uczestników, jak też za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Imprezy za zgodą Organizatora.
12. Organizator zabrania wnoszenia na teren Imprezy a tym samym posiadania na tym terenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.
13. Organizator ma prawo:
a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu Imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy,
b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na
terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a także ich mienia.
c) Odmówić wstępu na Imprezę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub psychotropowych
d) Służby porządkowe Imprezy są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te usiłują naruszyć lub
naruszają zakazy o których mowa w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
14. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić przedstawicieli
Organizatora oraz pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego.
15. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać jedynie
w obecności opiekuna.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taka 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, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne oraz działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki i praw, oraz przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
17. Podczas trwania Imprezy wprowadza się całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektów należących do Muzeum Górnictwa Węglowego
z pominięciem psów przewodników oraz psów Służb Porządkowych.
18. Uczestnicy Industriady są zobligowani do przestrzegania wszelkich Regulaminów obowiązujących na terenach Muzeum Górnictwa Węglowego.
19. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora: www.kopalniaguido.pl oraz
www.sztolnialuiza.pl a także na terenie obiektu Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza.

