
REGULAMIN SPACERÓW W RAMACH PROJEKTU:  

KRAKÓW NA OKRĄGŁO. SPACERY PO KRAKOWIE I OKOLICACH 

1. Organizatorem spacerów w ramach projektu Kraków na okrągło. Spacery po Krakowie i okolicach jest Miasto 

Kraków oraz Krakowskie Forum Kultury – Instytucja Kultury Miasta Krakowa z siedzibą przy ul. Mikołajskiej 2, 

31-027 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 4, NIP: 6750007185, (dalej w treści 

niniejszego Regulaminu określane także jako „KFK” lub „Organizator”).  

 

2. Spacery odbywać się będą od maja do października 2022 roku. Harmonogram, tematyka, miejsca zbiórek  

i szczegóły dotyczące poszczególnych spacerów publikowane będą na stronie internetowej 

www.krakowskieforum.pl, a także dostępne będą w siedzibie KFK. 

 

3. Spacery mają na celu w szczególności:  

a) poznawanie Krakowa, szczególnie jego centrum, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i historii;  

b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

c) integrację uczestników.   

 

4. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników na każdym spacerze jest ograniczona (od max. 10 do max. 

35 osób, w zależności od miejsca i charakteru spaceru). W przypadku osiągnięcia limitu miejsc, Organizator 

ma prawo odmówić udziału w danym spacerze.  

 

5. Udział w spacerach jest płatny. Bilety w cenie 1 zł obowiązują każdego uczestnika spaceru. Bilety można 

zakupić: 

a) przez stronę internetową: www.bilety.krakowskieforum.pl; 

b) osobiście w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach 10.00-16.00; 

c) osobiście w dniu spaceru – maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem spaceru w miejscu zbiórki  

(w tym przypadku płatność możliwa WYŁĄCZNIE gotówką).  

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na dany spacer (telefonicznie pod numerem telefonu: 12 422 08 14 

w. 26 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00). Zarezerwowany bilet należy zakupić 

maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem spaceru w miejscu zbiórki (płatność możliwa WYŁĄCZNIE gotówką). 

6. Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem wyznaczonych przez 

KFK przewodników.  

 

7. Uczestnicy spacerów zobowiązani są do punktualnego przybywania na miejsca zbiórek danych spacerów. 

Miejsca zbiórek poszczególnych spacerów podane będą w opisach spacerów dostępnych na stronie 

www.krakowskieforum.pl.  

 

8. Uczestnicy spacerów, akceptując Regulamin, wyrażają zgodę na wykonywanie fotografii lub nagarnia filmów 

oraz rozpowszechnianie wizerunków, głosów i treści wypowiedzi na nich utrwalanych we wszelkich 

możliwych formach promocji, w tym w druku, na stronach www i social mediach Organizatorów i Partnerów 

projektu w związku z promowaniem, relacjonowaniem, informowaniem o spacerach, a także dla celów 

dokumentacji archiwalnej. 

 

9. Uczestnicy spacerów zobowiązani są do stosowania się do wskazówek i poleceń przewodników wyznaczonych 

przez Organizatora oraz przedstawicieli KFK.  

 

10. Udział dzieci w spacerach:  

a) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spacerach tylko z rodzicem/opiekunem. Zarówno dziecko, 

jak i rodzic powinni posiadać bilet.  
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b) Rodzic/opiekun jest w pełni odpowiedzialny za swoje dziecko podczas spaceru. 

 

11.  W przypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych, uczestnicy 

zobowiązani są do stosowania się do szczegółowych zasad bezpieczeństwa i użytkowania obowiązujących  

w tych obiektach.  

 

12.  Zabrania się udziału w spacerach osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, 

środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, 

zakłócić porządek, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

 

13. Organizator może odmówić dalszego udziału w spacerze uczestnikom, którzy nie będą przestrzegać zasad 

niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.   

 

14. Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych uczestników, 

prowadzących czy pracowników, KFK zaleca pozostanie w domu. 

 

15. Organizator może odwołać spacer z powodów niezależnych od niego, w szczególności z powodu siły wyższej, 

choroby przewodnika lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znacznym stopniu utrudnić 

mogą realizację spaceru. 

 

16. W przypadku odwołania spaceru Organizator nie zwraca kosztów biletu. Spacer odbędzie się w nowym 

terminie lub bilety będą mogły zostać wykorzystane podczas innego spaceru.  

 

17. Dodatkowe informacje dotyczące spacerów można uzyskać w KFK pod numerem telefonu 12 422 08 14,  

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. 

 

18. Udział w spacerach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

19. Regulamin obowiązuje od 7 maja 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 


