
Regulamin użytkowania obiektu Pałac Potockich 
 
I. Informacje ogólne 
1. Operatorem Pałacu Potockich jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. 
Wygrana 2. 
2. Godziny otwarcia Pałacu Potockich uzależnione są od kalendarza wydarzeń odbywających się w 
Pałacu. 
 
II. Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo 

1. Operator zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Pałacu Potockich 
nie wnoszą przedmiotów i sprzętów zabronionych, o których mowa w dalszej części 
Regulaminu. 

2. Przepisy przeciwpożarowe na terenie Pałacu Potockich reguluje instrukcja przeciwpożarowa. 
3. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się 

zastawiania ich i składowania na nich sprzętów.  
4. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki 

ppoż.) oraz drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne 
oraz nie wolno ich zastawiać. 

5. Zabrania się wchodzenia na teren Pałacu Potockich z rzeczami, które mogą stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź posiadanie jest 
prawnie zabronione. 

6. Na terenie Pałacu Potockich zabronione jest: 
a. używanie ognia otwartego, 
b. palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, 
c. dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów, przeprowadzanie 

ankiet, 
d. wystawianie na sprzedaż towarów, handel obnośny i obwoźny, występów 

muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych (poza Wydarzeniami organizowanymi 
w porozumieniu z KBF lub w ramach działalności KBF), 

e. wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem „psów przewodników” (wszystkie nieczystości 
powinny zostać usunięte przez ich właścicieli), 

f. niszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdolnym do użytku urządzeń i innych 
elementów wyposażenia znajdujących się w Pałacu Potockich w tym w szczególności 
urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, 
pomieszczenia sanitarne itp., 

g. żebranie, 
h. prowadzenie akwizycji, 
i. zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu 

gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej itp., 
j. gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub 

tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, 
k. wnoszenie i stosowanie wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu 

turystycznego, 
l. wynoszenie elementów wyposażenia Pałacu Potockich, 
m. przenoszenie elementów wyposażenia Pałacu Potockich poza przeznaczone dla nich 

miejsca, 
n. wnoszenie i korzystanie ze środków odurzających, 
o. wnoszenie broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i 

zdrowia przedmiotów, 
p. wnoszenie i używanie wszelkich przedmiotów mogących uruchomić czujniki dymu, 
q. wnoszenie i wprowadzanie rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych 

urządzeń oraz jazdy na nich, 



r. spożywanie posiłków i napojów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 
s. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej lub agitacji politycznych. 

7. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją 
ratowniczo-gaśniczą. 

8. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym na 
terenie Pałacu Potockich należy natychmiast zgłaszać pracownikom Pałacu Potockich. 

9. W razie powstania pożaru na terenie Pałacu Potockich należy natychmiast zaalarmować 
pracownika Pałacu Potockich. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy 
bezwzględnie podporządkować się komunikatom oraz kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą 
pracownikowi Pałacu Potockich, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 
dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 

10. Przebywanie na terenie Pałacu Potockich osób małoletnich możliwe jest jedynie pod opieką 
osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za 
bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Pałacu Potockich odpowiadają ich rodzice i 
opiekunowie. 

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie Pałacu 
Potockich. 

 
III. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Operatora. 
2. Operator jest uprawniony do zmian Regulaminu. 


