REGULAMIN IMPREZY
„Noc Muzeów 2022”
14 maja 2022 r.
Teren siedziby Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa,
ul. Stefana Batorego 23 Grodzisk Mazowiecki
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Postanowienia ogólne
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wraz z Stowarzyszeniem Klub Miłośników EKD/WKD, zwani
dalej „Organizatorami”, w celu popularyzacji transportu kolejowego w południowo - zachodniej części
województwa mazowieckiego, organizują Imprezę pn. „Noc Muzeów 2022” w Izbie Tradycji EKD/WKD,
hali przeglądowo – naprawczej EKD wraz ze zwiedzaniem zabytkowego i współczesnego taboru WKD.
Niniejszy regulamin Imprezy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Imprezie oraz
obowiązujące środki bezpieczeństwa.
Impreza odbędzie się w dniu 14 maja 2022 r., na terenie siedziby Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23 w godzinach 17:00-23:00, przy czym ostatnie
wejście zwiedzających odbywa się o godz. 22:30.
Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. są
zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Imprezie oraz utrzymania
porządku podczas jej trwania.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu Imprezy oraz jej przerwania lub
odwołania, bez podawania przyczyn.

II. Zasady uczestnictwa w Imprezie
1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny z uwzględnieniem zasad i obostrzeń regulowanych przepisami prawa,
w tym zarządzeniami Ministra Zdrowia.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność pełnoletnich osób, które
sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów).
3. Organizatorzy nie zapewniają żadnych świadczeń poza określonymi w Regulaminie, w tym miejsc
postojowych dla uczestników Imprezy, dla pojazdów, rowerów i hulajnóg.
4. Wstęp i uczestnictwo w Imprezie wiąże się automatycznie z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Regulaminu oraz przepisów
prawa, w szczególności przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na trenie Imprezy zobowiązane są
stosować się do poleceń Organizatorów, pracowników obsługujących prezentowany tabor oraz
pracowników ochrony zabezpieczających Imprezę.
7. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Imprezy należy zgłaszać do osób oznaczonych
identyfikatorami „OBSŁUGA”, pracowników obsługujących tabor lub pracowników ochrony.
8. Organizatorzy Imprezy zastrzegają sobie prawo do odmowy wstępu na teren Imprezy oraz przebywania
na niej, w szczególności osobom, które:
a) znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
b) wnoszą na teren Imprezy przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niedozwolone na
terenie Imprezy;
c) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku Imprezy.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b) materiałów wybuchowych;
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wyrobów pirotechnicznych tj. petard, sztucznych ogni itp.;
materiałów łatwopalnych tj. benzyna, lakiery, spraye itp.;
napojów alkoholowych;
środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Zakazuje się dewastowania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, elementów taboru,
ekspozycji Izby Tradycji EKD/WKD oraz hali przeglądowo naprawczej EKD,
10. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku na terenie Imprezy,
11. Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych do tego
celu pojemników na odpady.
12. Impreza rozpoczyna się o godz. 17:00 i kończy się o godz. 23.00.
III. Środki bezpieczeństwa na terenie Imprezy
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie bez
dozoru, co więcej mają prawo ich usunięcia z terenu Imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalenia przebiegu Imprezy (zdjęcia i film) dla celów
dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, a także udostępniony w uzasadnionych
przypadkach Policji.
3. Z ramienia spółki Warszawska Kolej Dojazdowa porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy strzegą
również jednolicie oznakowani pracownicy ochrony, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu.
4. Pracownicy ochrony uprawnieni są do:
a) legitymowania osób zakłócających porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem
Imprezy, w celu ustalenia ich tożsamości;
b) sprawdzania zawartości bagażu osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wnoszą lub
posiadają przy sobie przedmioty, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu;
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich opuszczenia
terenu Imprezy;
d) stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia;
e) ujęcia osób, które swym zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji;
5. W przypadku wystąpienia zagrożeń, Organizatorzy i pracownicy ochrony działają w oparciu o
obowiązujące procedury bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, zasad
prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej i służb medycznych, zasad użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze
kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do
obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych. Dz.U. 2021 poz.
723.
IV. Sposoby udostępnienia Regulaminu uczestnikom Imprezy:
1. Niniejszy Regulamin udostępniony zostanie uczestnikom Imprezy poprzez:
a) umieszczenie na stronie internetowej Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz mediach
społecznościowych Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD w wydarzeniu imprezy na portalu
Facebook:
b) umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Izby Tradycji EKD/WKD, portierni przy wejściu na teren
Imprezy oraz hali przeglądowo – naprawczej EKD.

