
 

 

REGULAMIN: Wydarzenia „Wspólna Sprawa’44”,  
w tym spektakli plenerowych i koncertów. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady uczestnictwa  
w wydarzeniu pt. Wspólna Sprawa’44. Uczestnik podczas wydarzenia jest 
zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przyjściem na koncert, 
spektakl czy inne aktywności przewidziane w ramach wydarzenia. Poprzez udział w 
wydarzeniach Wspólna Sprawa’44, uczestnicy akceptują zasady zawarte w 
niniejszym Regulaminie. Informacje podawane przez uczestników wydarzenia 
Wspólna Sprawa’44 są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu zachowania zasad bezpieczeństwa. 

II. ZAKRES 

1. Organizatorem wydarzenia Wspólna Sprawa’44 jest Fundacja Kochania 
Poznania. 

2. Miejscem wydarzenia jest scena plenerowa umieszczona na ul. Krakowskie 
Przedmieście 15/17, przed galerią Kordegarda, naprzeciw Pałacu 
Prezydenckiego.  

3. Na potrzeby wydarzenia Wspólna Sprawa’ 44 przyjmuje się następujące 
definicje:   

1) „Spektakl” – spektakle teatralne na świeżym powietrzu, przeznaczone 
dla mieszkańców Warszawy oraz odwiedzających miasto gości. 

2) „Koncert” –  koncert na świeżym powietrzu, przeznaczone dla mieszkańców 
Warszawy oraz odwiedzających miasto gości. 

3) „Organizator” – F u n d a c j a  Kochania Poznania wraz z  wykonawcami, 
artystami i uczniami Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu, 
odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wydarzenia oraz zobowiązujące się do 
wykonania niniejszego Regulaminu. 

4) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu Wspólna Sprawa’44, 
spełniająca i akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu.  

 

III. UDZIAŁ W SPEKTAKLU/KONCERCIE 
1. Spektakle i koncerty będą odbywały się w godz. 13:00-18:00 w dniu 1 sierpnia 

2022 r. 
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydarzenie nie jest biletowane. 
3. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzeń, 

jednakże zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą w pokazie 



 

uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany bądź odwołania terminu 

wydarzenia ze względów pogodowych, bądź obostrzeń epidemiologicznych. 
5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w 

sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłóca wydarzenia lub 
narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą 
być poproszone o opuszczenie terenu wydarzenia Wspólna Sprawa’44.  

6. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych 
lub środków odurzających, wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych 
przedmiotów, wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz 
innych przedmiotów niebezpiecznych.  

7. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.  
8. Widzowie zobowiązani są do wyciszenia telefonów komórkowych oraz 

niekorzystania z nich w czasie trwania spektaklu/koncertu. Przez korzystanie z 
telefonów komórkowych rozumie się: rozmawianie, odtwarzanie muzyki, czy 
plików audio.  

9. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia organizator nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Uczestnictwo w wydarzeniach Wspólna Sprawa 1944 jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu. 

2.  Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu 
wydarzeń. 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. 
O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za 
pośrednictwem strony internetowej www.wspolnasprawa1944.pl na której 
zamieszczono regulamin. 

4.  Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z        
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 
według siedziby Organizatora.  

5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wspolnasprawa1944.pl/


 

 

REGULAMIN WYPRAWY DO WARSZAWY 

W DNIU 1 SIERPNIA 2022 ROKU W RAMACH PROJEKTU  
„WSPÓLNA SPRAWA ‘44” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

Regulamin określa zasady obowiązujące uczestników wyprawy do Warszawy, 
organizowanej w dniu 1 sierpnia 2022 roku, w związku z obchodami 78. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego, o ile w niniejszym regulaminie pojawiają się 
poszczególne określenia mają one następujące znaczenie:  

1. Organizator – Fundacja Kochania Poznania z siedzibą przy ul. Jana Matejki 
55/2, 60-770 Poznań; 

2. Projekt – projekt „Wspólna sprawa ‘44” realizowany przez organizatora, 
polegający na popularyzacji wiedzy o Wielkopolanach walczących w powstaniu 
warszawskim; 

3. Wyprawa – wyjazd zorganizowanej grupy uczestników projektu do Warszawy w 
dniu 1 sierpnia 2022 roku na obchody 78. rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego;  

4. Barykada – inscenizacja rekonstruktorska „Wielkopolska Barykada ‘44” 
zorganizowana w dniu 1 sierpnia 2022 roku na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy ul. Krakowskie Przedmieście 15-17 w 
Warszawie; 

5. Mecenas – Narodowy Instytut Wolności, który sfinansował projekt „Wspólna 
sprawa ‘44” w ramach grantu przyznanego w ramach programu NOWE FIO na 
lata 2021-2030; 

6. Uczestnicy – wszystkie osoby biorące udział w wyprawie, a w szczególności 
uczniowie, harcerze, opiekunowie, rekonstruktorzy historyczni, inscenizatorzy, 
aktorzy, dziennikarze, fotoreporterzy, pracownicy techniczni, goście oraz inne 
osoby biorące udział w wyprawie. 

7. Udział poszczególnych uczestników w wyprawie jest równoznaczny z 
zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

 

II. PODZIAŁ KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

1. Organizator odpowiada za: 

a) przygotowanie merytoryczne projektu; 

b) przygotowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych; 



 

c) pozyskanie finansowania projektu, a w szczególności wyprawy; 

d) przeprowadzenie konkursu cyfrowych opowieści dla młodzieży;  

e) pokrycie kosztów przejazdu do Warszawy i powrotu; 

f) uzyskanie zgody na zorganizowanie „Wielkopolskiej Barykady ‘44”; 

g) zabezpieczenie prowiantu, wody oraz obiadu dla uczestników; 

h) koordynowanie działań realizowanych w ramach projektu. 

2. Kierownik wyprawy z ramienia fundacji odpowiedzialny jest za:  

a) bezpośrednie kierowanie wyprawą; 

b) rozstrzyganie ewentualnych sporów; 

c) wydawanie poleceń uczestnikom; 

d) nadzór nad działaniami realizowanymi podczas wyprawy.  

3. Bezpieczeństwo – Stowarzyszenie Parva Patria (Mikołaj Klorek) odpowiada za 
zarządzanie „Wielkopolską Barykadą ‘44”, a w szczególności za:  

a) zorganizowanie „Wielkopolskiej Barykady ‘44” zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa, sanitarnymi, epidemicznymi, itp.  

b) zabezpieczenie wymaganego zabezpieczenia sanitarnego, pożarowego, 
epidemicznego (maseczki, żele, itp.), 

c) zapewnienie zaplecza rekonstruktorskiego,  

d) prowadzenie aktywności i konkursów na terenie wydarzenia.  

4. Opiekunowie grup uczestników wyprawy są zobowiązani do zapewnienia 
swoim podopiecznym bezpieczeństwa i planowego udziału we wszystkich 
przewidzianych aktywnościach.  

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek: 

a) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób, 

c) stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów, kierownika wyprawy, 
przedstawicieli Organizatora,  

d) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w 
innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

e) nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  

f) nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie zażywać środków odurzających,  

g) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt, 



 

h) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają 

i) posiadać akcesoria niezbędne w związku z panującą epidemia covid-2019 – 
maseczkę i płyn dezynfekujący,  

j) stosować się do przepisów sanitarnych i epidemicznych obowiązujących w 
transporcie, podczas pobytu na „Wielkopolskiej Barykadzie ‘44” oraz 
przemieszczania się po mieście.  

2. Uczestniczenie oraz opiekunowie nieletnich uczestników wyprawy przyjmują do 
wiadomości, że udział w wyprawie jest z równoznaczny z wyrażeniem zgody na: 

a) przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb związanych z 
wyprawą (np. ubezpieczenie, posiłki, itp.)  

b) wykorzystywaniem wizerunku uczestników w materiałach własnych Fundacji, w 
tym materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 
prezentowanych na wszelkich polach eksploatacji  

 

IV. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

1. Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki 

1) W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom 
i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.  

2) Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, 
opaski lub kamizelki. 

3) Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy 
idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi 
uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na 
końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.  

4) W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny 
poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone 
latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po 
drodze pojazdy.  

5) Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  

6) W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po 
chodnikach, również zwartą grupą. 

7) uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego 
przeznaczonych (pasy dla pieszych). 

2. Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji 

1) Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność 
zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.  



 

2) Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 

3) Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru. 

4) Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy 
drzwiach.  

5) W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie 
wstając z nich podczas jazdy. 

6) Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach 
ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.  

7) Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek. 

8) Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z 
uczestników nie pozostał w autokarze. 

9) Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę 
obecności.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 roku, po 
opublikowaniu na stronie Organizatora – www.wspolnasprawa1944.pl. 

2. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania uczestników (a w przypadku 
osób nieletnich ich rodziców bądź opiekunów prawnych) z treścią regulaminu 
przed rozpoczęciem wyprawy. 

3. Uczestnicy wyprawy akceptują treść niniejszego regulaminu podpisując listę 
obecności przed rozpoczęciem wyprawy, w przypadku nieletnich 
potwierdzeniem zapoznania z regulaminem ich rodziców jest podpis opiekuna 
grupy). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wspolnasprawa1944.pl/


 

 

 

 

 


