
Regulamin zwiedzania wystawy „Sztuka Fantastyczna w Warszawie” w Centrum Praskim Koneser 

1. Począwszy od dnia 25 czerwca 2022 r. wystawa „Sztuka Fantastyczna w Warszawie” (zwana
dalej Wystawą) prezentowana w Centrum praskim Koneser w Warszawie (Warszawa, ul.
Ząbkowska 31) będzie udostępniana dla zwiedzających w dni powszednie w godzinach od 11:00 do
19:00, w weekendy w godzinach od 11:00 do 19:00.

2. Organizatorem wystawy jest Spatium Art Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, KRS:
00008845809, NIP: 7011021334

3. „Sztuka Fantastyczna w Warszawie” jest wydarzeniem odpłatnym. Wstęp na Wystawę możliwy
jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu.

4. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.

5. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub
grupowe (tj. od 10 do max. 15 osób), z zastrzeżeniem, że jednorazowo w przestrzeni Wystawy nie
może przebywać więcej niż 70 osób zwiedzających.

6. Bilety na wydarzenie można kupić w kasie Wystawy lub przez internet na stronie
www.sztukafantastycznawwarszawie.pl oraz na stronie www.ebilet.pl

7. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia
na Wystawę osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego
terminu zwiedzania.

8. Jednorazowo w przestrzeni Wystawy nie może znajdować się więcej niż 70 osób zwiedzających.
Pracownicy organizatora Wystawy są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania wskazanego
powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub
wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidualnych lub grup w przypadku, gdy ilość osób
jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji przekracza w/w limit.

9. Zwiedzający obowiązani są:
- poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
- stosować się do zaleceń pracowników organizatora Wystawy i ochrony.

10. Osoby, które dokonały zakupu biletu wstępu przez internet na daną godzinę zwiedzania, mają
pierwszeństwo wstępu, przy czym organizator Wystawy zastrzega, że oznaczona na bilecie godzina
wstępu jest godziną orientacyjną i w przypadku gdyby na Wystawie przebywała maksymalna
dozwolona liczba zwiedzających, osoby mogą zostać poproszone przez pracowników organizatora
Wystawy lub ochrony o oczekiwanie na możliwość wejścia.

11. Organizator może utrwalać przebieg Wystawy, a w szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone
w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

12. Wejście na teren Wystawy i udział w niej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jest
jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikację zdjęć z Wystawy. Zgoda małoletnich
uczestników jest wyrażona w wymieniony sposób przez udział ich dorosłych opiekunów w
Wystawie.

http://www.ebilet.pl/


13. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
- wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
- materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
- długich parasoli,
- opakowań szklanych,
- plecaków i dużego bagażu o pojemności powyżej 30 litrów,
- wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z
niepełnosprawnościami.

14. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego 
oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów służących do profesjonalnego utrwalania obrazu i 
dźwięku, a także zakaz filmowania.

15. Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów 
elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

16. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem 
narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek 
zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

17. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi 
organizatora Wystawy i ochrony.

18. Teren Wystawy jest chroniony i monitorowany z użyciem elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa.

19. Za rzeczy pozostawione w przestrzeni recepcyjnej Spatium Art Sp. z o.o. (organizator 
wystawy) nie ponosi odpowiedzialności. 

20. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu 
do niej.

21. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci 
pozostające pod ich opieką.

22. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia osób 
indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

23. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać pisząc nas adres 
kontakt@sztukafantastycznawwarszawie.pl.

24. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin 
obowiązuje od dnia 25 maja 2022 r.
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