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I. MIEJSCE, CZAS TRWANIA WYDARZENIA KULTURALNEGO „OGRÓD SZTUKI”. 

JUBILEUSZ 60-LECIA MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE.  
 

1. Wydarzenie kulturalne odbędzie się 10 września 2016 r. na terenie pałacowo - parkowym 

Muzeum Zagłębia w Będzinie,  ul. Świerczewskiego 15, 42–500 Będzin.  

 

2. Działalność: wystawienniczo-artystyczna, edukacyjna, koncertowa wydarzenia kulturalnego  

„Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie odbywać się będzie w godz. 

od 12:00 do 20:00 w obrębie Parku przy Pałacu Mieroszewskich oraz we wnętrzach Pałacu 

Mieroszewskich – siedzibie Muzeum Zagłębia w Będzinie.  

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Organizatorem „Ogrodu Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie jest Muzeum 

Zagłębia w Będzinie, 42 – 500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15.  

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym„ Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum 

Zagłębia w Będzinie jest:  

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem zawierającym od 1 do 5 str. 

b. nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 – 

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestnika Florysty pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora 

nadesłanego zgłoszenia).  

 

3. Zgłoszenia wraz z załącznikiem w formie zdjęć prezentujących twórczość Uczestnika Florysty 

(kompozycje florystyczne) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

mhalasik@muzeum.bedzin.pl do dnia 25.08.2016 r. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w  wydarzeniu 

kulturalnym bez podania przyczyny.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania foto i video relacji z wykorzystaniem 

wizerunku prezentowanych kompozycji florystycznych oraz ich publikacji. 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW II EDYCJI 

 wydarzenia kulturalnego  

„OGÓRD SZTUKI”. 

 JUBILEUSZ 60-LECIA  

MUZEUM ZAGŁĘBIAW BĘDZINIE 

10 WRZEŚNIA 2016 r. 
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6. Organizator do 26.08.2016 r. dokona wyboru Uczestników Florystów. Wybrani Uczestnicy 

Floryści poinformowani zostaną drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym.  

 

 

III. UCZESTNICY WYDARZENIA KULTURALNEGO „OGRÓD SZTUKI”.  JUBILEUSZ              

60-LECIA MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE  

 

 

1. Uczestnik Florysta - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która złożyła pisemne zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.  

a. Uczestnik Florysta – Uczestnik biorący udział w wydarzeniu „Ogród Sztuki”. Jubileusz 

60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie, przygotowujący kompozycje florystyczne na 

terenie pałacowo-parkowym Muzeum Zagłębia w Będzinie, prowadzący warsztaty 

florystyczne, prelekcje lub wykłady, bierze udział w wydarzeniu bezpłatnie,  

b. każdy Uczestnik Florysta wyrażający chęć ekspozycji kompozycji indywidualnej 

florystycznej1 w wybranych punktach pałacowych zobowiązany jest do użycia                         

w kompozycji indywidualnej florystycznej zatrwianu w dowolnej ilości i kolorystyce. 

Zatrwian będzie elementem przewodnim we wszystkich kompozycjach eksponowanych 

w pałacu podczas wydarzenia kulturalnego,  

c. koszty związane z wytworzeniem kompozycji indywidualnej florystycznej 

są ponoszone przez Uczestnika Florystę, 

d. Muzeum Zagłębia nie pobiera opłaty od Uczestnika Florysty za możliwość ekspozycji                       

w przestrzeni pałacowej kompozycji indywidualnej florystycznej, 

e. przy każdej eksponowanej przez Uczestnika Florystę kompozycji indywidualnej 

florystycznej zostanie umieszczony tytuł kompozycji, zdjęcie lub logo uczestnika oraz 

krótki opis zawierający: technikę jaką została wykonana kompozycja, nazwisko 

wykonawcy, nazwę kwiatów,  

f. powyższy opis powinien być przesłany przez Uczestnika Florystę do Organizatora                     

co najmniej 10 dni przed wydarzeniem, 

g. każdy Uczestnik Florysta może zgłosić chęć udziału w tworzeniu wspólnej kompozycji 

florystycznej2 w pałacu i przed pałacem,  

                                                           
1 Kompozycja indywidualna florystyczna -  jest to kompozycja wykonana  przez Uczestnika Florystę i wyeksponowana 

we wnętrzach pałacowych za wcześniejszym uzgodnieniem Uczestnika Florysty z Organizatorem. Całkowity koszt 

kompozycji ponosi Uczestnik Florysta. 
2 Wspólna kompozycja florystyczna – jest to kompozycja wykonana dobrowolnie przez Uczestników Florystów przed 

pałacem i we wnętrzach pałacowych. Koszt zakupu materiałów do kompozycji ponosi Organizator. 
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h. koszty wytworzenia wspólnej kompozycji florystycznej pozostają po stronie 

Organizatora (bez kosztów siły roboczej), 

i. prace przy wspólnej kompozycji florystycznej będzie koordynował – Florysta Artur 

Trzcionka, 

j. prace przy wspólnej kompozycji florystycznej będą trwały od środy 07.09.2016 r.                  

do 09.09.2016 r. w godzinach otwarcia obiektu (Pałac Mieroszewskich),  

k. koszty za materiały florystyczne (kwiaty) na warsztaty florystyczne pozostają po stronie 

Organizatora, 

l. dla Uczestników Florystów w wydarzeniu zostanie utworzona grupa na facebook’u, gdzie 

można się wymieniać pomysłami i inspiracjami, tam też będą zamieszczane informacje 

Organizatora  

(link do grupy: https://www.facebook.com/groups/159849367770700/?fref=ts). 

 

 

IV. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA  

 

 

1. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji wydarzenia,                     

ani żadnych innych kosztów, które poniósł Uczestnik Florysta w związku z udziałem                             

w wydarzeniu „Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie.  

2. Uczestnik Florysta może zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej rezygnację z uczestnictwa                      

w wydarzeniu do dnia 01.09.2016 r. 

 

3. Każdy Uczestnik Florysta biorący czynny udział w wydarzeniu kulturalnym „Ogród Sztuki”. 

Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie będzie wymieniony na stronie internetowej 

Muzeum Zagłębia. 

 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA - UCZESTNIK FLORYSTA  

 

 

1. Uczestnik Florysta ma możliwość stworzenia kompozycji indywidualnych florystycznych                

na terenie pałacowo-parkowym Muzeum Zagłębia w Będzinie w dn. 09.09.2016 r. w godzinach 

od 9:00 do 17:00 lub dostarczenia gotowych kompozycji w dn. 09.09.2016 r. w godzinach                

od 9:00 do 17:00. 
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2.  Uczestnicy Floryści przygotowujący kompozycje indywidualne florystyczne są zobowiązani 

zapewnić sobie własne materiały potrzebne do stworzenia aranżacji kwiatowych (materiały 

florystyczne, wazony).  

3. Ze względu na bezpieczeństwo muzealiów w pałacu organizator zastrzega sobie zakaz używania 

przez Uczestnika Florystę w kompozycjach kwiatowych środków przedłużających świeżość 

kwiatów. 

4. Kompozycje florystyczne tworzone przez Uczestników wydarzenia kulturalnego „Ogród Sztuki”. 

Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie tworzone we wnętrzach pałacowych winny być 

wykonane z żywych kwiatów ciętych.  

5. Kompozycje florystyczne tworzone przez Uczestników wydarzenia kulturalnego „Ogród Sztuki”. 

Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie tworzone w parku przy pałacu mogą być 

wykonane z żywych kwiatów ciętych oraz żywych doniczkowych. 

6. O rozmieszczeniu i ilości punktów, w których będą znajdować się aranżacje decyduje 

Organizator. Miejsce tworzenia kompozycji kwiatowych wyznacza Organizator.  

7. O sposobie zainstalowania i wystawienia aranżacji florystycznych decyduje pracownik 

merytoryczny Muzeum Zagłębia w Będzinie, celem odpowiedniego zabezpieczenia obiektów 

zabytkowych.  

8. Dostęp do wody jest bezpłatny, zapewniony przez Organizatora. Z wody można korzystać                     

w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.  

 

9. Po zakończeniu wydarzenia kulturalnego „Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia 

w Będzinie tj. po 10.09.2016 r. kompozycje kwiatowe będą przedmiotem wystawy florystycznej 

trwającej od 11.09.-15.09.2016 r., ( z wyłączeniem poniedziałku). 

10. Jeżeli do dnia 20.09.2016 r. kompozycje nie zostaną zabrane przez Uczestnika Florystę, 

Organizator sam dokona likwidacji ekspozycji. 

11. Do wydarzenia kulturalnego „Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie 

zostanie stworzony program artystyczny.  

12. Uczestnik Florysta zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki swojego 

stanowiska pracy, dbania o czystość w obrębie stanowiska oraz ochrony przed uszkodzeniami. 

Po zakończeniu działalności stanowiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów   

w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego 

pojemników.  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W przypadku niestosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować                           

o wykluczeniu Uczestnika z wydarzenia kulturalnego „Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia 

Muzeum Zagłębia w Będzinie.  

2. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej                      

lub ustnej koordynatorom wydarzenia.  

3. Reklamacje złożone po zakończeniu wydarzenia nie będą uwzględniane.  

4. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego 

i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.  

5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem wynikłe w związku z wydarzeniem 

kulturalnym rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Będzinie, właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

6. Zaakceptowanie Regulaminu i podpisanie Formularza zgłoszeniowego jest warunkiem 

uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym „Ogród Sztuki”. Jubileusz 60-lecia Muzeum Zagłębia 

w Będzinie.  

7. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, pracownikom ochrony Muzeum 

Zagłębia w Będzinie jak również Uczestnikom wydarzenia. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

 

………………………………………….. 

Czytelny podpis Uczestnika Florysty 

wydarzenia kulturalnego 


