Regulamin Happeningu „Zadaj pytanie Papieżowi”

Happening „Zadaj pytanie Papieżowi”, jest próbą dotarcia do kryteriów serca, które każdy
człowiek nosi w sobie i które są fundamentalnym elementem ludzkiej natury. Kryteria te
pozwalają na dokonanie osobistej weryfikacji każdej propozycji - także propozycji Kościoła.
Poniższe określenia używane w regulaminie mają następujące znaczenie:
-

„służby porządkowe i informacyjne” - oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony i mienia, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w happeningu;

-

„happening” - oznacza happening „Zadaj pytanie Papieżowi”, zwany także
„wydarzeniem” i/lub „projektem”;

-

„uczestnik” - oznacza osobę uczestniczącą w happeningu;

-

„uczestnik Światowych Dni Młodzieży” – oznacza osobę która wykupiła bądź dysponuje
pakietem pielgrzyma, pakietem wolontariusza bądź wejściówką;

-

„organizator” - oznacza organizatora niniejszego happeningu, w imieniu którego w trakcie
happeningu, w sprawach dotyczących zwiedzania wystawy (m.in. zapewnienia
bezpieczeństwa, kolejności zwiedzania) działać będą służby porządkowe i informacyjne;

-

„Pałac Sztuki w Krakowie” – oznacza Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Pl. Szczepański nr 4, 31-011 Kraków.

§1
1. Happening „Zadaj pytanie Papieżowi” jest wydarzeniem towarzyszącym Światowym Dniom
Młodzieży organizowanym w 2016 r. w Krakowie.
2. Happening odbędzie się w dniach od 20 do 27 lipca 2016 r. w ramach Międzynarodowego
Centrum Ewangelizacji.
3. Miejscem happeningu jest Pałac Sztuki w Krakowie, adres: Pałac Sztuki Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Pl. Szczepański 4, 31-011 Kraków.
4. Organizatorem happeningu jest Stowarzyszenie Ślady Obecności z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. św. Antoniego 34, KRS 0000353689.
5. Celem happeningu jest prowadzenie chrześcijańskiej misji ewangelizacyjnej, skierowanej
zarówno do międzynarodowej społeczności uczestników Światowych Dni Młodzieży,
mieszkańców, jak i gości Krakowa. Patronat honorowy nad happeningiem objął Ks. Kard.
Stanisław Dziwisz, oraz Ruch Communione et Liberazione w Polsce.
6. Każda osoba biorąca udział w happeningu, obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu.

7. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na happeningu
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, które towarzyszą wydarzeniu.
8. Regulamin dostępny jest w Pałacu Sztuki w trakcie trwania happeningu oraz na stronie
internetowej http://www.askthepope2016.com/.
9. Happening organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizację wydarzenia.
§2
1. Wstęp na teren happeningu jest bezpłatny i przysługuje wszystkim, w tym osobom
niepełnoletnim.
2. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, mogą także nieodpłatnie uczestniczyć w zwiedzaniu
wystaw organizowanych w tym czasie w Pałacu Sztuki. Pozostałe osoby winny zakupić bilet
wstępu na wystawę w Pałacu Sztuki.
3. Każdy uczestnik happeningu odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone swoim
zawinionym zachowaniem. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich
opiekunowie prawni.
4. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń happeningu oraz w celu zapewnienia sprawnej jego
organizacji, Organizator będzie formował uczestników posługujących się tym samym
językiem, w grupy nie większe niż 15 osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
5. Organizator umożliwi uczestnikom dokonanie wcześniejszej rezerwacji terminu oraz godziny
uczestnictwa w happeningu, co umożliwi sprawne formowanie grup językowych.
6. Pierwszeństwo udziału w happeningu będą miały osoby, które przed przybyciem dokonają
rezerwacji terminu oraz godziny uczestnictwa w happeningu.
7. Uczestnikom happeningu, którzy nie zgłoszą swego udziału z wyprzedzeniem
umożliwiającym formowanie grup językowych na daną godzinę, uczestnictwo w happeningu
zostanie umożliwione w dalszej kolejności.
8. Uczestnicy mogą wziąć udział w happeningu nieograniczoną ilość razy.
9. W razie uczestniczenia w happeningu, uczestnikom zaleca się pozostanie w ciszy i nastroju
skupienia, po to by mogli oni w pełni uczestniczyć w wydarzeniu.
10. Organizator dopuszcza możliwość utrwalania przestrzeni happeningu przez uczestników, za
pośrednictwem aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, itp.
11. Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w happeningu, z tym, że uczestnicząc
w wydarzeniu przyjmują do wiadomości, iż budynek, w którym odbywa się happening, nie
jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z wózków
inwalidzkich, a także osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W trakcie happeningu
istnieje konieczność samodzielnego pokonywania schodów.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika, o którym mowa w ust. 11, ani
za ewentualne szkody mienia przez niego wyrządzone, który bagatelizując powyższe
ograniczenie działał zgodnie z własną wolą i na własną rękę uczestniczył w happeningu.
§3
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie happeningu:

-

ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni lub innych przedmiotów
niewiadomego pochodzenia,

-

materiałów wybuchowych,

-

wyrobów pirotechnicznych,

-

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

-

napojów alkoholowych,

-

środków odurzających, substancji psychotropowych i/lub substancji podobnie
działających.

2. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub

innej zarobkowej.
3. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń,

sprzętu i rekwizytów znajdujących się na terenie Pałacu Sztuki.
4. Na terenie happeningu obowiązuje zakaz jedzenia oraz wprowadzania psów i innych

zwierząt.
5. Organizator happeningu może odmówić wstępu osobom:

-

znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających substancji,

-

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

-

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia,

-

odmawiającym poddania się wymogom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa,
w tym kontroli i/lub przeglądania zawartości bagaży lub odzieży przez osoby do tego
uprawnione, w szczególności przez służby porządkowe i informacyjne.

6. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się w miejscu jego trwania

zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność zarówno majątkową, jak i karną za wyrządzone

przez siebie szkody.

§4
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom biorącym udział w happeningu oraz
porządek podczas jego trwania, poprzez m.in.:
-

służby porządkowe i informacyjne,

-

udostępnienie pomocy medycznej.

2. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że

obsługa oraz służby porządkowe i informacyjne:
-

znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na
wypadek pożaru, szczególnie co do sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej;

-

znają zasady prowadzenia ewakuacji z budynku.

3. Uczestnicy happeningu w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub

mienia zobowiązują się bezwzględnie stosować do poleceń służb porządkowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu projektu lub jego odwołania

z uzasadnionych, ważnych powodów, np. spowodowanych wystąpieniem siły wyższej - bez
konieczności wcześniejszego powiadomienia uczestników.
5. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych działają na rzecz bezpieczeństwa

uczestników happeningu, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych
rozwiązaniach organizacyjnych.
§5
1. Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, uprawnione są do:
-

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

-

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

-

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem happeningu, a w przypadku nie wykonania
takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia obiektu,

-

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

§6
Regulamin obowiązuje w czasie trwania happeningu.
ORGANIZATOR

