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Zarządzenie nr 14/2018 

Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie 

z dnia 09.08.2018 r. 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Centrum Myśli Jana Pawła II zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam „Regulamin Wystawy Jan Paweł II – Człowiek z wolności” w brzmieniu załącznika nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Michał Senk  

Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II   
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora  

Centrum Myśli Jana Pawła II  

Nr 14/2018 z dnia 09.08.2018 r. 

 

REGULAMIN WYDARZENIA WYSTAWY JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK Z WOLNOŚCI 

 
1. Organizatorem Wystawy Jan Paweł II – Człowiek z wolności (dalej: „Wystawa”) jest Centrum 

Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 11, 00–372 Warszawa, 

samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. 

st. Warszawy pod nr 1/2006.  

2. Celem Wystawy jest ukazanie nauczania Jana Pawła II o wolności, w szczególnym 

odniesieniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

3. Wystawa odbędzie się w dniach od 14 sierpnia 2018 r. do 9 września 2018 r. przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 66, 00-372 Warszawa, na terenie przed Centralną Biblioteką 

Rolniczą. 

4. Wystawa jest otwarta: 

a) od poniedziałku do czwartku – godz. 10:00 - 21:00, 

b) od piątku do niedzieli – godz. 10:00 – 22:00, 

jednakże Organizator w trakcie Wystawy może ogłosić inne godziny otwarcia Wystawy. Na 

terenie Wystawy można przebywać tylko w godzinach otwarcia. 

5. Wystawa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, pod warunkiem przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym. Wstęp osób poniżej 12-roku życia na teren 

Wystawy i udział w zajęciach w ramach Wystawy możliwy jest wyłącznie pod nadzorem 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Osoby uczestniczące w Wystawie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych  uczestniczących w  Wystawie, przestrzegać 

postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności na terenie Wystawy przestrzegać 

zakazu: 

a) posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

b) posiadania i wnoszenia narzędzi,  które  mogą  zagrażać  bezpieczeństwu  innych 

uczestników Wystawy, 

c) posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 

d) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych. 

7. Organizator odmówi wstępu na teren Wystawy lub wyprosi z terenu Wystawy osobę: 
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a) u której stwierdzono posiadanie broni lub jakiegokolwiek innego przedmiotu (puszki, 

opakowanie szklane, napój), który może stanowić zagrożenie dla innych uczestników 

oraz w innych uzasadnionych przypadkach, 

b) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

c) zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Wystawy. 

8. Służby porządkowe Organizatora mają prawo: odmówienia wstępu na teren Wystawy lub 

usunięcia z terenu Wystawy osób nieprzestrzegających Regulaminu, a w szczególnie 

niebezpiecznych przypadkach ujęcia takich osób i przekazania ich Policji lub Straży Miejskiej. 

9. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia 

publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu oraz nie dokonywania zniszczeń.  

10. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów Wystawy. 

11. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań  

i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Wystawę. 

Polecenia te dotyczyć mogą: 

a) opuszczenia terenu Wystawy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem 

sposobu zachowania się, 

b) nakazu zaprzestania rejestracji obrazu i dźwięku, 

c) zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom 

Wystawy, 

d) odmowy wstępu uczestnikom w miejsca na terenie odbywania się Wystawy, które nie 

są przeznaczone dla uczestników Wystawy. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wystawy w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych (m.in. pożar, inna klęska żywiołowa lub też inne zdarzenia losowe, których 

wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Wystawy według programu albo zagraża życiu lub 

zdrowiu uczestników Wystawy w przypadku jego odbycia).  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) 

pozostawione przez uczestników na terenie Wystawy.  

14. Poprzez udział w Wystawie uczestnicy Wystawy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną 

i video swojego wizerunku oraz głosu oraz zezwalają Organizatorowi na ich 

rozpowszechnianie i wykorzystanie dla celów dokumentacyjnych, promocyjnych i 

archiwalnych Wystawy i Organizatora.  

15. Poprzez udział w Wystawie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w postaci wizerunku i głosu w celu uczestnictwa w Wystawie przez Centrum Myśli 

Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11, a także w ramach rejestracji 
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fotograficznej i video oraz ich rozpowszechniania i korzystania dla celów dokumentacyjnych, 

promocyjnych i archiwalnych Wystawy i Organizatora.  

16. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest 

Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul Foksal 11, oraz że dane 

przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników Wystawy może być odwołana w każdym 

czasie, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: centrum@centrumjp2.pl, 

co skutkować będzie usunięciem danych uczestnika z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane uczestnik Wystawy podaje dobrowolnie, 

niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestniczenie w Wystawie. Uczestnicy Wystawy 

posiadają prawo kontaktu z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Organizatora , 

uzyskania informacji o: celu przetwarzania tych danych, podstawie i okresie ich 

przetwarzania, prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz 

wniesienia skargi do odpowiednego organu z powodu naruszenia przepisów prawnych 

dotyczących ich przetwarzania. 

17. Organizator oświadcza, iż wszelkie informacje związane z udostępnieniem  

i przetwarzaniem danych osobowych w związku z realizacja Wystawy dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora w zakładce BIP pod adresem: http://bip.centrumjp2.pl/rodo/ 

18. Udział w Wystawie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


