
REGULAMIN KORZYSTANIA Z  GDYNIA INFOBOX – OBSERWATO RIUM ZMIAN 
 

1. Gdynia InfoBox  - Obserwatorium Zmian (zwany dalej Obiektem) można zwiedzać 
indywidualnie lub w grupach. 
 

2. Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 15 osób) może zwiedzać Obiekt,  
z pracownikiem Gdynia InfoBox po uprzednim umówieniu terminu zwiedzania. 
 

3. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą przebywać w Obiekcie bez opieki osoby 
dorosłej. 
 

4. Przestrzeń edukacyjna JuniorBox stanowi część sali ekspozycyjnej znajdującej się  
na parterze w Gdynia InfoBox i obejmuje obszar 6x4 m, odróżniający się od reszty 
sali kolorem podłogi. 
 

5. Przestrzeń edukacyjna JuniorBox przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci  
w wieku 1-13 lat. Wszystkie osoby powyżej 13. roku życia muszą wziąć to pod uwagę 
 i zachować w wydzielonej strefie szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń  
i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. 
 

6. Równocześnie w przestrzeni JuniorBox przebywać może 10 osób. W przypadku grup 
zorganizowanych, na każdą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden 
dorosły opiekun. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów 
 w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci. 
 

7. Pracownicy  Gdynia InfoBox nie świadczą opieki nad dziećmi.  Osoby, pod których 
opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały 
czas przebywania na terenie Juniorbox i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz 
wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 

 
8. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży do 18. roku życia odpowiedzialność ponoszą 

rodzice, lub opiekunowie prawni, którzy odpowiadają również majątkowo za 
poczynione przez dzieci szkody. 
 

9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Gdynia 
InfoBox lub innych osób przez nich wyznaczonych. 
 

10. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 
 

11. Obiekt jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych  
zwiedzających, tzn. wizerunek osób korzystających z obiektu nie będzie 
wykorzystywany w innych celach niż zapewnienie bezpieczeństwa Zwiedzającym. 
 

12. Na terenie obiektu może być dokonywany zapis wizerunku Zwiedzających, poprzez 
filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie do celów promocji miasta Gdyni. 
 

13. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Obiektu  zakazuje się wszelkich zachowań 
niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia. 
 

14. W szczególności zwiedzającym zabrania się: 



a) wynoszenia elementów wyposażenia Obiektu poza jego teren; 
b) przenoszenia elementów wyposażenia Obiektu  poza przeznaczone dla nich 

miejsca; 
c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia; 
d) wprowadzania na teren Obiektu  zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników 

i psów asystujących; 
e) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania 

ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych; 
f) wnoszenia na teren Gdynia InfoBox broni, materiałów wybuchowych i innych 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 
g) wnoszenia i wprowadzania na teren Gdynia InfoBox  rowerów, hulajnóg, deskorolek 

lub innych podobnych sprzętów oraz jeżdżenia na nich; 
h) spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. 

 
15. Zabrania się przebywania na terenie Obiektu osobom nietrzeźwym oraz osobom 

pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym 
się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, 
zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania  
w miejscach publicznych. 
 

16. Uzgodnienia z pracownikami Gdynia InfoBox wymaga: 
- wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren parkingu obiektu, 
- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji), 
- organizowanie akcji reklamowych. 
 

17. Osoby naruszające zakazy wskazane w pkt. 14 i pkt. 15 zostaną wyproszone 
 z Obiektu. 

 
18. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gdyniainfobox.pl oraz w Recepcji. 


