
Zarządzenie Nr 01/06/2016 

Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach 

z dnia 09.06.2016 r. 

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

 

Na podstawie zarządzenia nr 0050.2.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 07 stycznia 

2015 r. 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. 

 

 

 

/Grzegorz Pierzak/ 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 

   09.06.2016 r. 



Załącznik do Zarządzenia nr 01/06/2016 

Dyrektora Zamku Królewskiego 

w Chęcinach z dnia 09.06.2016 r. 

 

Regulamin imprezy cyklicznej pn. 

„NOC NA ZAMKU W CHĘCINACH” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. NOC NA ZAMKU W CHĘCINACH to impreza cykliczna organizowana w okresie letnim po 

godzinach otwarcia warowni.  

2. Uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy regulamin oraz Regulamin zwiedzania Zamku 

Królewskiego w Chęcinach (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 ustala Dyrektor Zamku. 

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. Osoby, które chcą uczestniczyć, a nie dokonały wcześniejsze rezerwacji wezmą udział w 

wydarzeniu jeśli zostały wolne miejsca. 

 

§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 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. 

 

§5 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. 

 

/Grzegorz Pierzak/ 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 


