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1. Regulamin wydany jest przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 
INDUSTRIADA 2016 odbywa się w terminie 11.06.2016r. na terenie Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69) oraz w Kopalni Ćwiczebnej (ul. Górnicza) w Dąbrowie 
Górniczej.                        
 
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą 
przebywały na terenie, na którym odbywa się INDUSTRIADA 2016. Każda osoba przebywająca 
na terenie, na którym odbywa się INDUSTRIADA 2016 obowiązana jest stosować się do 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, uczestniczenia  
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.  
 
4. 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 Kopalni Ćwiczebnej. W dniu INDUSTRIADY 
2016 obiekt ten można zwiedzać po cenach biletów ulgowych po wcześniejszej rezerwacji. 
 
5. Osoby zwiedzające są zobowiązane zachowywać się w sposób przyzwoity i nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na INDUSTRIADZIE 2016, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu  Imprezy. 
 
6. Osoby przebywające na terenie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz Kopalni Ćwiczebnej, 
mają obowiązek stosowania się do zaleceń kierownictwa obiektów, pracowników, 
przewodników oraz przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku. 
 
7. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających. 
 
8. Przedstawiciele Organizatora imprezy, kierownictwo, pracownicy i przewodnicy po 
obiektach mają prawo do: 
 
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 Miejskiego 
„Sztygarka” oraz Kopalni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej a także ich mienia. 



 
9. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku 
w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach, 
publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora. 
 
10. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić 
o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić przedstawicieli Organizatora, kierownictwo 
kopalni lub jej pracowników. 
 
11. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź 
opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać jedynie w obecności opiekuna. 
 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką 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 lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania 
władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw,              oraz 
przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 
 
13. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie 
internetowej Organizatora: www.muzeum-dabrowa.pl oraz na terenie Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” i Kopalni Ćwiczebnej. 
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