
REGULAMIN 

Organizatorem wydarzenia „Noc z duchami” jest Muzeum Miasta Pabianic.  

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum Miasta Pabianic w ramach jego kompetencji 

jako zarządcy Muzeum oraz budynku. 

Podczas „Nocy z duchami” należy stosować się do zaleceń niniejszego regulaminu oraz uwag i poleceń 

pracowników Muzeum Miasta Pabianic i jego podwykonawców: wolontariuszy i ochrony. 

Muzeum Miasta Pabianic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z 

niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i/lub zaleceń pracowników. 

Każdy uczestnik przystępujący do „Nocy z duchami” akceptuje, że ta forma zwiedzania Zamku może 

wywołać silne emocje. Stanowczo odradzamy wstęp osobom z chorobami serca, klaustrofobią, 

nyktofobią (lęk przed ciemnością), epilepsją, problemami z nadciśnieniem, cierpiącym na ataki astmy 

oraz osobom szczególnie wrażliwym i kobietom w ciąży. Biorąc udział w imprezie oświadczasz, że nie 

cierpisz na żadną z powyższych dolegliwości/stanów.  

Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla dzieci do lat 7. 

Osoby w wieku do lat 16 (Muzeum zastrzega sobie prawo do kontroli wieku na podstawie dokumentu 

tożsamości) mogą wziąć udział w zwiedzaniu tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, 

który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie 

przebywania na terenie obiektu. Opiekunowie odpowiedzialni są za zniszczenia spowodowane 

niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.  

Obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby osób, które biorą udział w zwiedzaniu. Dopuszczalna 

maksymalna liczba zwiedzających w grupie wynosi 15 osób. 

W przypadku dużej liczby osób organizator zastrzega sobie prawo odmówienia ponownego wejścia 

osobom, które już uczestniczyły w imprezie. 

„Noc z duchami” odbywa się w godzinach 21:30 - 1:00. Ostatnia grupa rozpocznie zwiedzanie 10 minut 

przed końcem tego czasu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na „Noc z duchami” osobie, której 

zachowanie budzi wątpliwości z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego zwiedzania tej osobie i/lub 

innym zwiedzającym.  

Obowiązuje całkowity zakaz używania własnych latarek, telefonów komórkowych, aparatów, kamer oraz 

innych źródeł światła. 

Ze względu na specjalną trasę nocnego zwiedzania uczestnicy zobowiązani są do zakładania wygodnego, 

płaskiego obuwia oraz stroju adekwatnego do charakteru usługi.  

UWAGA! 

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ DECYZJĘ O WZIĘCIU UDZIAŁU W IMPREZIE. TRASA 

PRZEJŚCIA JEST JEDNOKIERUNKOWA I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAWRÓCENIA PO 

WEJŚCIU DO ZAMKU. 


