REGULAMIN ZWIEDZANIA
instalacji artystycznej Danuty Karsten

stałość w ulotności
w Wolskich Rotundach
1. Postanowienia ogólne
a. Regulamin określa zasady obecności na terenie Wolskich Rotund w Warszawie przy
ulicy Prądzyńskiego 14A oraz oglądania instalacji artystycznej autorstwa Danuty
Karsten Stałość w ulotności i zostaje udostępniony w widocznym miejscu
zwiedzającym.
b. Organizatorem prezentacji instalacji jest Cross Media PR Sp. z o.o. ul. Miła 6/24,00180 Warszawa.
c. Wolskie Rotundy są zabytkiem wpisanych do rejestru zabytków i podlegają
szczególnej ochronie prawnej.
d. Oglądanie instalacji może odbywać się wyłącznie w godzinach otwarcia tj. we
wszystkie dni tygodnia od 10:00 do zmierzchu, wyłącznie w obecności osób
upoważnionych przez organizatora.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub wprowadzenia
ograniczeń z uwagi na wymagania sanitarne, względy organizacyjne lub względy
bezpieczeństwa. Zwiedzający zobowiązani są niezwłocznie opuścić teren Wolskich
Rotund na każde wezwanie osób upoważnionych przez organizatora.
f. Wejście na teren wystawy jest możliwe po zakupie biletu lub w ramach realizacji
zaproszenia i w każdym wypadku uznawane jest za akceptację Regulaminu i
zobowiązanie każdego zwiedzającego do jego stosowania.
2. Najważniejsze zasady obecności na terenie Wolskich Rotund i oglądania instalacji
a. Wolskie Rotundy to obiekty poprzemysłowe, stanowiące dawniej obudowy
zbiorników na gaz. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności i ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń przedstawicieli
organizatora. Podest wewnątrz rotundy znajduje się na znacznej wysokości i jest
zabezpieczony barierką. Zakazane jest wychylanie się.
b. Zwiedzanie odbywa się w ten sposób, że zwiedzający wchodzą do środka na podest
gęsiego, zobowiązani są utrzymywać odstęp około 2 metrów. Podestem
zwiedzający obchodzą pół Rotundy i wychodzą wyjściem po przeciwległej stronie.
Jednocześnie może oglądać instalację 40 osób.
c. Wolskie Rotundy jako zabytek podlegają ochronie prawnej, zakazana jest pod
groźbą odpowiedzialności karnej i finansowej jakakolwiek ingerencja w zabytek,
rzucanie jakichkolwiek przedmiotów i płynów do wnętrza rotundy, inne akty
wandalizmu, uszkadzanie, wykonywanie napisów itp.
d. Instalacja Stałość w ulotności stanowi obiekt artystyczny i dzieło podlegające
ochronie prawnej – zakazane jest dotykanie elementów instalacji.

e. Ze względów bezpieczeństwa obiekt i zwiedzający są stale monitorowani poprzez
zapis audio-video. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w
Informacji RODO udostępnionej w miejscu zwiedzania. Obiekt chroniony jest przez
pracowników ochrony i zwiedzający zobowiązani są stosować się do ich poleceń.
f. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby znajdujące się pod opieką mogą
zwiedzać instalację tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym
odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
Organizatorzy rekomendują, aby dzieci do lat 7 zwiedzały instalację trzymane przez
opiekuna za rękę. Zwiedzanie jest nie zalecane dla osób cierpiących na lęk
wysokości.
g. Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych trasach. Oddalanie się
od trasy i przekraczanie wyznaczonych granic strefy zwiedzania jest niedozwolone.
h. Do wewnętrznej strefy zwiedzania jednocześnie wejść może nie więcej niż 40 osób.
Zwiedzanie odbywa się w 2 metrowych odstępach pomiędzy zwiedzającymi (nie
dotyczy opiekunów dzieci i osób pod opieką). Zwiedzający zobowiązani są stosować
się do sygnałów świetlnych i poleceń osób upoważnionych przez organizatora,
regulujących ruch zwiedzających.
i. Organizatorzy proszą o wyciszenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
Korzystanie z telefonów utrudnia odbiór dzieła i przeszkadza pozostałym
zwiedzającym. Prosimy o zachowanie ciszy, co umożliwi odbiór dźwięków
wydawanych przez instalację.
j. Na terenie Wolskich Rotund zakazane jest używanie dronów.
k. Na teren Wolskich Rotund nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a do wewnętrznej
strefy zwiedzania niemożliwy jest wjazd wózkiem.
l. Do wewnętrznej strefy zwiedzania nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu
podręcznego, o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Bagaże o większych
gabarytach należy pozostawić w samochodzie lub pod opieką osoby towarzyszącej.
Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu.
m. Zabrania się wstępu na teren Wolskich Rotund osobom nietrzeźwym, pozostającym
pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu, zakłóca zwiedzanie innym osobom lub narusza ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych. Na terenie Wolskich Rotund zabrania
się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania papierosów
elektronicznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wolskich Rotund broni oraz
przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu
powszechnemu. Na terenie Wolskich Rotund obowiązuje bezwzględny zakaz
używania otwartego ognia.
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3. Sprzedaż biletów
a. Wejście do Rotundy jest odpłatne.
b. Bilety w cenie 6 zł od osoby obowiązują wszystkich zwiedzających, za wyjątkiem
dzieci do lat 6 oraz osób powyżej 70 roku życia, dla których wstęp jest bezpłatny.
c. Bilety zakupić można w kasie wystawy. Kasa akceptuje płatności kartą płatniczą.
d. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
4. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo nakazania opuszczenia obiektu zwiedzającym
naruszającym porządek publiczny lub świadomie łamiącym zasady regulaminu.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikające z
naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.
5. Obostrzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19
a. Wstęp na teren Wolskich Rotund jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu
aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego tj.
pod
warunkiem obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz stosowania fizycznego zasłaniania
ust i nosa.
b. W czasie pobytu na terenie Wolskich Rotund należy zachować nakazany dystans
pomiędzy zwiedzającymi (nie dotyczy to opiekunów małoletnich dzieci oraz osób
wymagających wsparcia opiekuna).
c. Organizator zastrzega, że w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez władze
publiczne, będzie zobowiązany do zaostrzenia zasad sanitarnych np. poprzez nakaz
używania rękawiczek, obowiązkowe poddanie się pomiarowi temperatury oraz
obowiązkowe złożenie oświadczeń od zwiedzających, w tym ich danych
teleadresowych dla potrzeb epidemiologicznych.
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