
Zarządzenie Nr 27/2020 

Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach 

z dnia 02.07.2020  r.  

 

 

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu imprezy cyklicznej pn. „NOC NA ZAMKU W 

CHĘCINACH”  

 

Na podstawie pełnomocnictwa  Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 01.06.2020r. nr OR-

I.077.1.14.2020,  oraz statutu Zamku Królewskiego  w Chęcinach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam Regulamin imprezy cyklicznej pn. „NOC NA ZAMKU W CHĘCINACH” stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3 

Traci moc zarządzenie 04/02/2017 z dnia 20.02.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

/-/Monika Majchrzyk 

 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 27/2020 

Dyrektora Zamku Królewskiego w 

Chęcinach z dnia 02.07.2020 r. 
 

Regulamin imprezy cyklicznej pn. 

„NOC NA ZAMKU W CHĘCINACH” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. NOC NA ZAMKU W CHĘCINACH to impreza cykliczna organizowana w czasie 

trwania oferty letniej po godzinach otwarcia warowni.  

2. Uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy regulamin, Regulamin zwiedzania 

Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz Procedury bezpieczeństwa organizacji imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w Zamku Królewskim w Chęcinach w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (dokumenty zwane dalej „regulaminami”). 

3. Organizatorem wydarzenia jest Zamek Królewski w Chęcinach (zwany dalej 

„Zamkiem”).  

4. Zamek zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz odwołania realizacji wydarzenia. 

 

§2 Zakup i rezerwacja biletów 

 

1. Uczestnictwo w Nocy na Zamku w Chęcinach jest odpłatne. Cenę biletu określa 

Zarządzenie nr 0050.82.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 15.06.2020 r. 

 

2. Ilość miejsc dla każdej edycji imprezy jest ograniczona. Obowiązuje e-mailowa 

(biuro@zamek.checiny.pl) lub telefoniczna (41 308 00 48) rezerwacja biletów.  

3. Płatność za bilety następuje w kasie Zamku Królewskiego w Chęcinach w dniu imprezy. 

4. Sprzedaż biletów dla osób z rezerwacji odbywa się od 19:30 do 20:30. 

5. Osoby, które chcą uczestniczyć, a nie dokonały wcześniejszej  rezerwacji, mają 

możliwość zakupienia biletu w kasie zamku od 20:30 do 20:45, pod warunkiem, iż 

pozostały wolne miejsca na daną imprezę. 

 

§3 Zasady uczestnictwa 

 

1. Zakup biletu na Noc na Zamku w Chęcinach i udział w imprezie jest równoznaczny 

z przyjęciem do wiadomości przez uczestników imprezy faktu, iż zwiedzanie może 

wywołać silne emocji. Uczestnicy wydarzenia mając świadomość charakteru imprezy, 

biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.  

2. Noc na Zamku w Chęcinach to wydarzenie przygotowane dla dzieci i dorosłych. Osoby 

małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania do 

poleceń obsługi zamku, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie 

Zamku. 



4. Zamek oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem regulaminów. 

5. Zamek nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy na Zamku 

w Chęcinach. 

 

 

§4 Zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19 

 

Aktualne zasady bezpieczeństwa oraz obostrzenia związane z obecną sytuacją 

epidemiologiczną stanowią Procedury bezpieczeństwa organizacji imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w Zamku Królewskim w Chęcinach w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wprowadzone Zarządzeniem nr 26/2020 

z dnia 02.07.2020 r. 

 

 

§5 Zastrzeżenia prawne 

 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem 

uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do udziału  w Nocy na Zamku w Chęcinach jest jednoznaczne 

z akceptacją postanowień regulaminów. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Zamku od poniedziałku do piątku   

w godzinach  7:30-15:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


