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8.02.2023r. 

 
REGULAMIN ZWIEDZANIA  

WYSTAWY REALISTYCZNYCH MAKIET KOLEJOWYCH 
W FABRYCE KULTURY W REDZIE 

 

22- 23 KWIETNIA 2023r. 
 

1. Wystawa realistycznych makiet kolejowych w Fabryce Kultury w Redzie odbywa się w 

dniach: 22 kwietnia 2023r. w godz. 10:00 – 18:00 i 23 kwietnia 2023r. w godz. 10:00 – 

17:00. 

2. Głównym organizatorem jest Fabryka Kultury w Redzie przy udziale partnerów Polskiej 

Makiety Modułowej H0 i Leszka Lewińskiego. 

3. Osoby chętne do zwiedzenia wystawy makiety kolejowej, zobowiązane są do zapoznania 

się z niniejszym regulaminem. 

4. Udział w zwiedzaniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu przez każdego ze 

zwiedzających. 

5. Zwiedzającym może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że 

małoletni poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać wystawę tylko pod opieką 

przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną 

odpowiedzialność. 

6. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz dotykania makiety kolejowej i przechodzenia poza 

wyznaczone miejsca przez organizatora. 

7. Można fotografować i filmować wystawę. Obowiązuje zakaz przekładania sprzętu nad 

makietę w celu zrobienia zdjęcia/filmu. 

8. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów. 

9. Organizator wyznacza kierunek zwiedzania. 

10. Organizator wyznacza limit osób, które zwiedzają wystawę. 

11. Wstęp na wystawę jest wolny. 

12. Każdy ze zwiedzających przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wystawa może 

być utrwalana metodą fotograficzną oraz audio/video, na co zwiedzający wyraża zgodę, 

zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku i 
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wykorzystanie utworów, nośników, na których wizerunek utrwalono w celach 

dokumentacyjnych  archiwalnych oraz promujących wystawę, organizatora i partnerów 

wystawy. 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. 

14. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie niezależnie od innych działań 

prawnych będą  wykluczane ze zwiedzania. 

15. Za ewentualne wyrządzone szkody materialne zwiedzający odpowiadają przed 

organizatorami imprezy i pokrywają koszty. 

16. W razie wątpliwości co do zasad Regulaminu, organizator dokonuje interpretacji i 

wyjaśnień poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu. 

17. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Fabryki Kultury w 

Redzie. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.02.2023. 
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