ZASADY ZWIEDZANIA WYSTAWY
WIRTUALNY TEATR HISTORII „NIEPODLEGŁA”
(w dalszej części WTH)
Organizatorem Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa” jest Biuro Programu
„Niepodległa” z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 9.
Operatorem WTH jest Dariusz Przebinda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Dariusz Przebinda TOPRODUCTION KOMPANIA ARTYSTYCZNO-PROMOCYJNA” z
siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Wyrobka 10.
1. Wstęp do WTH jest bezpłatny.
2. Zwiedzający WTH mogą:
1) korzystać ze stanowisk multimedialnych w module ekspozycyjnym,
2) obejrzeć przy użyciu specjalnych gogli filmy w technologii VR prezentowane
w module ekspozycyjnym i namiocie kina WTH,
3) WTH może zwiedzać 30 osób jednocześnie.
2. W WTH znajduje się interaktywne stanowisko fotograficzne – FOTOBUDKA.
Zasady korzystania z FOTOBUDKI określa odrębny regulamin.
3. WTH jest otwarty dla zwiedzających:
1) pierwszego dnia ekspozycji - w godzinach od 12.00 do 18.00,
2) drugiego dnia ekspozycji

- w godzinach od 10.00 do 18.00.

3) trzeciego dnia ekspozycji – w godzinach od 10.00 do 16.00.
4. Zabrania się wstępu do WTH osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem
środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek
zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte reguły zachowania w
miejscach publicznych czy też zagraża bezpieczeństwu urządzeń multimedialnych
znajdujących się na terenie wystawy.
5. Zabrania się:
1) wprowadzania do WTH zwierząt,
2) wnoszenia do WTH broni palnej, ostrych i niebezpiecznych narzędzi oraz
innych materiałów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych lub wybuchowych,
3) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania.
6. Na terenie WTH zabrania się także:
1) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
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2) jedzenia i picia,
3) śmiecenia.
7. Nad dziećmi i młodzieżą opiekę sprawują rodzice lub/i opiekunowie.
8. Korzystanie z urządzeń multimedialnych, stanowiących wyposażenie WTH,
dozwolone jest wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń.
9. Organizator nie rekomenduje używania gogli VR przez osoby poniżej 12. roku życia i
osoby mające problemy z błędnikiem.
10. Na terenie WTH dopuszcza się używania aparatów fotograficznych oraz kamer wideo,
ale jedynie wówczas, gdy nie będzie to przeszkadzać innym zwiedzającym. Aparaty
fotograficzne i kamery wideo mogą być używane wyłącznie bez lamp błyskowych.
Wykonane zdjęcia oraz materiały filmowe mogą służyć jedynie do celów prywatnych,
przy czym organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw osób, które zostały uwidocznione na fotografiach oraz materiałach
filmowych wykonanych przez zwiedzających.
11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę
WTH.
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