
            Regulamin Maskarady w labiryncie 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa 

się Maskarada w labiryncie (dalej Maskarada).  

2. Maskarada organizowana jest przez Ogrody Hortulus w Dobrzycy  

i odbywa się na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. 

3. Maskarada odbywa się 24.08.2019 r. w godzinach otwarcia Ogrodów 

Hortulus Spectabilis: 10:30-20:30.   

4. W ramach Maskarady, organizator umożliwia każdemu, kto spełni niżej 

wymienione warunki, wejście na teren Ogrodów Hortulus Spectabilis za 

darmo w czasie trwania Maskarady.  

 

II Zasady szczegółowe 

1. Udział w Maskaradzie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Udział w Maskaradzie mogą wziąć osoby w każdym wieku.  

3. Udział w Maskaradzie może wziąć osoba (dalej uczestnik), która: 

a. Zapozna się z regulaminem i akceptuje zawarte w nim 

postanowienia. 

b. W dniu wydarzenia w Ogrodach Hortulus Spectabilis zjawi się  

w przebraniu.  

4. Tematyka przebrania pozostaje dowolna.  

5. Przebranie nie może budzić wątpliwości co do tego czy jest przebraniem, 

a nie strojem codziennym, okolicznościowym czy odświętnym.  

6. Za przebranie nie będzie uważane:  

a. pojedynczy element typu – rogi, maska, korona, kapelusz, laska 

itp.,  

b. wyłączna charakteryzacja i makijaż twarzy. 

7. Niedozwolone są przebrania:  

a. wulgarne i obraźliwe, tematyką i stylistyką naruszające w sposób 

rażący zasady estetyki, etyki i kultury, 

b. działające na szkodę innych poprzez obrażanie poglądów  

i przekonań religijnych i rasowych.  

8. W sytuacjach spornych o tym czy przebranie uczestnika spełnia wymogi 

 i czy uczestnik może wejść na teren Ogrodów Hortulus Spectabilis bez 

uiszczenia opłaty za bilet wstępu, decyduje organizator lub osoba przez 

niego wyznaczona znajdująca się przy bramce wejściowej do ogrodu.  

9. W ramach Maskarady uczestnik może spędzić dowolnie czas na terenie 

Ogrodów Hortulus Spectabilis.  

10. Jeśli uczestnik nie spełnia wymogów Maskarady aby wejść na teren 

Ogrodów Hortulus Spectabilis musi wykupić bilet wstępu.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie stroju lub 

mienia uczestnika wynikającego z udziału w Maskaradzie.  

12. Organizator informuje, że wykonane podczas Maskarady zdjęcia i filmy 

będą przetwarzane i udostępniane publicznie w celach marketingowych. 

Uczestnik biorąc udział w Maskaradzie wyraża zgodę na publikację 

swojego wizerunku w powyższych celach. Miejsce publikacji zdjęć: media 

społecznościowe, strony internetowe organizatora, materiały drukowane, 

dodatkowo zdjęcia udostępniane będą mediom.   

 

III Postanowienia końcowe 

1. Pojawienie się w czasie trwania Maskarady w przebraniu i bezpłatne 

wejście na teren Ogrodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

brzmienie regulaminu oraz jego akceptację.   

2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.hortulus-spectabilis.com.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 

jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania Maskarady.    

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Maskarady bez podania przyczyny. 

6. Będąc na terenie Ogrodów Hortulus uczestnik zobowiązany jest do 

przestrzegania ogólnego regulaminu Ogrodów Hortulus obowiązującego 

dla wszystkich odwiedzających, dostępnego na stronie 

http://www.hortulus-spectabilis.com.pl/informacje/zasady-i-regulamin-

zwiedzania  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzanej 

Maskarady. 
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