
Regulamin wydarzenia pn. „RZECZY ZA RZECZY”, dalej również: „Regulamin”  

1. Organizatorem wydarzenia pn.: „Rzecz za rzecz”, dalej: „Wydarzenie” jest Muzeum 

Narodowe w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, dalej 

również: „Muzeum”. 

2. Muzeum zorganizuje Wydarzenie na Dziedzińcu Lorentza na terenie Muzeum 

Narodowego w Warszawie. 

3. Wydarzenie odbędzie się 6 sierpnia 2022 roku (sobota) w godzinach od 12.00 do 

15.00. 

4. Wydarzenie jest częścią programu towarzyszącego wystawie czasowej pn.: „Stan 

rzeczy”. 

5. Celem Wydarzenia jest umożliwienie wymiany przedmiotów codziennego użytku na 

zasadzie „rzecz za rzecz” lub „rzecz za rzeczy” bez jakichkolwiek dopłat, „dalej: 

„Wymiana”, pomiędzy „Uczestnikami”, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje 

i stowarzyszenia. 

6. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniego uzyskania bezpłatnej 

wejściówki. 

7. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Muzeum pod adresem 

https://www.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/6318,wydarzenie.html.  

8. Warunkiem wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja Regulaminu. 

9. Wstęp na Wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu przez 

Uczestnika. 

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na Wydarzenie alkoholu, używek, broni, 

materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, innych niebezpiecznych przedmiotów 

lub narządzeń itp., a także zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, agresywnych itp.  

11. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń, w tym porządkowych 

Organizatora. 

12. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie bądź rodzice. 

13. Wejście na ekspozycje Muzeum z rzeczami na Wymianę lub/i wymienionymi reguluje 

ogólny regulamin zwiedzania Muzeum.  

14. Dopuszcza się Wymianę wyłącznie przy zaistnieniu zgody Uczestników Wydarzenia 

na Wymianę.  

15. Uczestnicy Wydarzenia oświadczają, że rzeczy przyniesione w celu Wymiany 

stanowią ich wyłączną własność. 

16. Muzeum nie pełni roli mediatora w kwestiach spornych pomiędzy Uczestnikami 

Wydarzenia. 

17. Rzeczy przyniesione na Wymianę powinny być w bardzo dobrym stanie, czyste, 

kompletne. 

18. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione na Wymianę rzeczy. 

19. Muzeum zapewni ochronę Wydarzenia, wsparcie organizacyjne, a także udostępni 

przestrzeń na Dziedzińcu Lorentza oraz w miarę ograniczonych możliwości stoliki 

umożliwiające prezentację rzeczy przeznaczonych na Wymianę z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 20 poniżej. 

20. Liczba stolików udostępnianych przez Organizatora jest ograniczona, decyduje 

kolejność przyjścia na Wydarzenie i możliwości Muzeum. Po uprzednim zgłoszeniu 

pod adresem skot@mnw.art.pl istniej możliwość zapewnienia przez Muzeum w miarę 

https://www.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/6318,wydarzenie.html
mailto:skot@mnw.art.pl


posiadanych możliwości większej przestrzeni na ekspozycję rzeczy przeznaczone na 

Wydarzenie w celu Wymiany.  

21. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia udostępnionego miejsca i przestrzeni w 

czystości. Rzeczy pozostawione przez Uczestników po Wydarzeniu Muzeum 

przechowa przez 7 dni kalendarzowych, po tym terminie Muzeum w miarę 

możliwości przekaże je osobom potrzebującym lub podda je utylizacji, na co 

Uczestnik wyraża zgodę.  

22. W przypadku nie stosowania się przez Uczestnika do Regulaminu i/lub naruszania 

porządku Wydarzenia w inny sposób, a także w innych uzasadnionych 

okolicznościami sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.   

  

 


