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   Fundacja Inicjatywa B 

ul. Armii Krajowej 2/1 

58-130 Żarów 

kontakt@inicjatywab.pl 

www.inicjatywab.pl  

781 041 989 

  

 

 

REGULAMIN WYSTAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ INICJATYWA B 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Wystaw jest Fundacja Inicjatywa B z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 

2/1 w Żarowie, 58-130 Żarów. 

2. Wystawy realizowane są w miejscach użyczonych oraz tych, których Fundacja 

Inicjatywa B jest właścicielem, najemcą lub dzierżawcą. 

3. Wystawy mogą mieć formę plenerową.  

4. Organizacja Wystaw odbywa się pod nadzorem Organizatora lub/oraz 

współpracowników i partnerów Wystawy.  

5. Uczestnictwo w wystawach jest bezpłatne, a ich charakter określany jest przed 

realizacją wernisażu na stronie www.inicjatywab.pl.  

6. Organizator Wystaw zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie lub 

w sposobie ich organizacji. Organizator zobowiązany jest do poinformowania 

Uczestników Wystaw o wniesionych zmianach dot. terminu i miejscu realizacji lub 

zmianie repertuaru. Wszelkie zmiany ogłaszane są na stronie www.inicjatywab.pl.  

7. Wystawy dedykowane są dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Grupa 

docelowa określana jest przed realizacją seansu na stronie www.inicjatywab.pl.  

Uczestnictwo w Wystawach 

1. Udział w Wystawach nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa, chyba że Organizator ustali 

inaczej.  

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w Wystawie wymagana jest obecność 

opiekunów prawnych.  
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3. Udział w Wystawach oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

4. W przypadku Wystaw płatnych, dokonywanie płatności odbywa się w dniu organizacji 

Wystawy u Organizatora. Opłata powinna być uiszczana gotówką. 

5. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną odpowiada Organizator. 

6. Organizator odpowiada za wyznaczanie terminów i miejsca ekspozycji, prowadzenie i 
aktualizowanie harmonogramu Wystaw, budowanie programu Wystaw nadzorowanie 
montażu i demontażu wystaw, koordynowanie i realizowanie działań artystycznych 
związanych z organizacją Wystaw. 
 

Przebieg Wystaw  

1. Uczestnicy Wystawy uczestniczą w nich z własnej woli i na własną odpowiedzialność.  

2. Datę oraz czas trwania Wystaw ustala Organizator przed ich realizacją na stronie 

www.inicjatywab.pl.  

3. Podczas zwiedzania ekspozycji Wystawy zabrania się dotykania jakichkolwiek 

eksponatów, chyba że prezentowane materiały posiadają formę interaktywne i 

oznaczone są stosowną informacją.  

4. Organizator Wystaw oświadcza iż posiada wszelkie niezbędne zgody oraz pozwolenia 

od właścicieli praw autorskich prezentowanych materiałów dźwiękowych, 

fotograficznych, graficznych oraz informacyjnych.   

5. Organizator Wystaw utrwala ich przebieg dla celów dokumentacyjnych oraz 

promocyjnych wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia 

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych 

oraz promocyjnych na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 

prowadzonych przez Fundację Inicjatywa B. Przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunku) odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych 

przez Fundację Inicjatywa B. W przypadku niewyrażenia zgody na utrwalanie 

wizerunku, uczestnik Wystawy powinien zgłosić to niezwłocznie Organizatorowi.  

6. Organizator Wystawy zezwala na fotografowanie i utrwalanie przebiegu wszystkich 

wernisaży za pomocą aparatów fotograficznych, kamer oraz rejestratorów dźwięku. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu 

organizacji Wystaw przez jego Uczestników. 

8. Odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach oraz mieniu 

Organizatora przez osoby małoletnie ponoszą opiekunowie prawni.  

http://www.inicjatywab.pl/
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Wynajem systemów ekspozycyjnych  

1. Organizator dopuszcza możliwość najmu systemów ekspozycyjnych Wystawy przez 

inne instucje kultury, organizacje pozarządowe oraz firmy.  

2. Koszt wynajmu systemów ekspozycyjnych określany jest indywidualnie. 

 

 

Postanowienia końcowe  

1. 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 że 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.  

2. Osoby, które nie będą przestrzegały niniejszego Regulaminu muszą natychmiastowo 

opuścić miejsce organizacji Wystawy.  

 

 

 


