Regulamin korzystania z kompleksu
Dwór w Modlnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego

§1
Terminologia
Postanowienia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Dwór – budynek Dworu w Modlnicy będący częścią Kompleksu Dwór w Modlnicy.
b) Kompleks Dwór w Modlnicy – nieruchomość na której znajduje się budynek - Dwór w
Modlnicy, zlokalizowana przy ul. św. Wojciecha 62, 32-085 Modlnica. Przez Kompleks Dwór w
Modlnicy rozumie się zarówno nieruchomość gruntową, budynki w powyżej lokalizacji, jak i
części składowe i przynależności, stanowiące własność Uniwersytetu Jagiellońskiego.
c) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Kompleksu Dwór Modlnicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
d) Strona Kompleksu – strona internetowa https://modlnica.uj.edu.pl/ dedykowana dla
informacji o Kompleksie Dwór w Modlnicy.
e) Teren Zielony – cały teren otaczający Dwór w Modlnicy do granicy bram Kompleksu Dwór w
Modlnicy.
f) Użytkownik – osoba która znajduje się na terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy.
g) Właściciel / UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007
Kraków, REGON: 000001270, NIP 675-000-22-36, w imieniu którego czynności wskazane
w Regulaminie i związane z zarządzaniem Kompleksem Dwór w Modlnicy wykonuje jednostka
organizacyjna - Centrum Promocji i Komunikacji UJ z siedzibą przy ul. Michałowskiego 9/3, 31126 Kraków/ Zespół ds. organizacji wydarzeń w Dworze w Modlnicy.
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§2
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki korzystania z Kompleksu Dwór w Modlnicy, który stanowi własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wstęp na teren Kompleksu Dwór w Modlnicy jest jednoznaczny z akceptacją postanowień
Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
Kompleks Dwór w Modlnicy podlega ochronie konserwatora zabytków i został wpisany do rejestru
zabytków. Ponadto z uwagi na wartość przyrodniczą pełni funkcje rekreacyjne, edukacyjne i
estetyczne służące ogółowi jego Użytkowników.
Na terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy znajdują się obiekty historyczne – zabytkowe w różnym
stanie zachowania i podlegające ochronie konserwatora zabytków, a także obiekty współczesne.
Wejście na teren Kompleksu Dwór w Modlnicy jest możliwe tylko w dniach i w godzinach
ustalonych przez UJ.

§3
Prawa i obowiązki Użytkowników
związane z korzystaniem z Kompleksu Dwór w Modlnicy
1. W celu ochrony Kompleksu Dwór w Modlnicy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Użytkownikom, na całym terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy zabrania się:
a) zaśmiecania terenu,
b) niszczenia i uszkadzania roślinności,
c) płoszenia i zabijania zwierząt,
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d) niszczenia, zabrudzania oraz przestawiania ławek, koszy na śmieci, a także innych elementów
oraz urządzeń,
e) palenia ognisk, grillowania i pozostawiania wszelkich palących się przedmiotów,
f) wnoszenia napojów alkoholowych i używania środków odurzających, a także spożywania
napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie imprez na zasadach określonych odrębnym
zezwoleniem Właściciela,
g) podejmowania zachowań zakłócających ciszę, odpoczynek i bezpieczeństwo innych
Użytkowników,
h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych,
i) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem: rowerów, hulajnóg,
rowerków dziecięcych, wózków dziecięcych i inwalidzkich, poruszających się z bezpieczną
prędkością w miejscach do tego wyznaczonych oraz pojazdów uprzywilejowanych,
j) używania sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie
spokoju i porządku za wyjątkiem uprzedniego pozyskania stosownej, pisemnej zgody UJ,
k) parkowania wszelkich pojazdów silnikowych, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,
l) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca – zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami,
m) rozbijania namiotów i biwakowania,
n) prowadzenia działalności handlowo-usługowej bez uprzedniego pozyskania stosownej,
pisemnej zgody UJ,
o) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez uprzedniego pozyskania stosownej, pisemnej
zgody UJ,
p) organizowania imprez bez uprzedniego pozyskania stosownej, pisemnej zgody UJ.
Korzystanie z terenu Kompleksu Dwór w Modlnicy odbywa się na własną odpowiedzialność
Użytkownika, a w przypadku osób niepełnoletnich - na odpowiedzialność opiekuna tej osoby.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Kompleksu Dwór w Modlnicy tylko pod opieką dorosłych.
Za bezpieczeństwo oraz działania osób niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Na terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy należy zachować szczególną ostrożność:
a) podczas silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych oraz burz - z uwagi na
spadające gałęzie,
b) w okresie zimowym z uwagi na śliską nawierzchnię alejek.
W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w
sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownicy zobowiązani są stosować się do poleceń
personelu UJ i służb dbających o bezpieczeństwo i porządek.
Użytkownicy nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń
i Terenu Zielonego innym osobom.
Użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez swoje zwierzęta na
terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy. Użytkownicy odpowiedzialni są za zachowanie zwierząt
będących pod ich opieką oraz za szkody wyrządzone przez te zwierzęta.
Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu UJ zarządzającego
Kompleksem Dwór w Modlnicy.
Użytkownicy zobowiązują się stosować się do tablic i oznaczeń posadowionych przez UJ.
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§4
Prawa i obowiązki UJ
UJ może czasowo wyłączyć Kompleks Dwór w Modlnicy z korzystania zamieszczając o tym
stosowną informację na stronie internetowej https://modlnica.uj.edu.pl/ lub na Facebooku
@DworModlnica, a także umieszczając stosowną informację na bramie wejściowej do Kompleksu
Dwór w Modlnicy.
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób, UJ może wprowadzić
okresowy zakaz wstępu, oznaczając teren tablicami zakazu wstępu oraz informując o tym w
sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
UJ jest uprawniony do wyłączenia z korzystania z Kompleksu Dwór w Modlnicy Użytkowników,
którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) zakłócają korzystanie z Kompleksu Dwór w Modlnicy przez pozostałych Użytkowników;
b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich lub UJ;
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu;
d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy UJ lub godzące w jego wizerunek.
Teren Kompleksu Dwór w Modlnicy nie jest strzeżony, dlatego ryzyko uszkodzenia lub utraty
własnego mienia ponosi Użytkownik. UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
i zgubione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy.
Personel UJ w przypadku zakłócania przez Użytkownika ładu i porządku oraz nieprzestrzegania
Regulaminu i zasad współżycia społecznego jest uprawniony do:
a) wezwania Użytkownika do stosownego zachowania;
b) żądania opuszczenia przez Użytkownika Kompleksu Dwór w Modlnicy,
c) wezwania właściwych służb w sytuacji, gdy zachowanie Użytkownika kwalifikuje się do takiej
interwencji, w tym w szczególności gdy stanowi zagrożenie dla pozostałych Użytkowników
lub personelu UJ lub mienia UJ.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkowników
Regulaminu, nie stosowania się przez Użytkowników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu UJ
i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Kompleksu Dwór w Modlnicy, UJ może korzystać
z monitoringu obejmującego cały teren Kompleksu Dwór w Modlnicy, jak i jego poszczególne
fragmenty. Zasady stosowania monitoringu przez UJ określa zarządzenie nr 34 Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu monitoringu wizyjnego
na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz pod linkiem https://iod.uj.edu.pl/monitoring-wizyjny.
W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Użytkowników, Użytkownik zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować o tym personel UJ.

§5
Pozostałe postanowienia
1. Ustawianie stoisk podczas imprez, ich demontaż oraz dostawa do nich towaru może odbywać
się wyłącznie w miejscach i godzinach uzgodnionych z organizatorem i zarządcą terenu.
2. Zasady udostępniania Kompleksu Dwór w Modlnicy na potrzeby organizacji imprez
regulowane są w odrębnych umowach.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

§6
Zwiedzanie Dworu
Dwór zwiedzany jest zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania ustalonym
przez UJ.
Dwór można zwiedzać w maksymalnie grupach 20-osobowych, po uprzednim umówieniu terminu i
godziny zwiedzania z UJ.
Grupy oprowadzane są przez przewodnika wyznaczonego przez UJ.
Wejście do Dworu kontrolowane jest przez personel UJ - w tym w szczególności w zakresie
liczebności grup i weryfikacji uprzedniego ustalenia zwiedzania dworu przez Użytkowników.
Jednocześnie w salach ekspozycyjnych dworu może przebywać 20 osób.
Orientacyjny czas zwiedzania Dworu to 45 minut.
Użytkownicy zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń personelu UJ.
Fotografowanie wnętrz Dworu jest możliwe, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się stosowania
lampy błyskowej.
Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrza Dworu.
Zabrania się wnoszenia na ekspozycję w Dworze żywności i napojów.
Osoba niepełnoletnie zwiedzają Dwór pod opieką rodzica lub opiekuna, który ponosi
odpowiedzialność za ich zachowanie.
Na teren Dworu nie mogą być wprowadzane zwierzęta, z zastrzeżeniem psów przewodników osób
niepełnosprawnych.

§7
Zmiana Regulaminu
1. Regulamin może być zmieniony przez UJ, o czym Użytkownicy zostaną poinformowania w taki sam
sposób jak ogłoszono Regulamin (na Stronie Kompleksu, w mediach społecznościowych UJ
dedykowanych Kompleksowi Dwór w Modlnicy oraz poprzez ogłoszenie na terenie Kompleksu
Dwór w Modlnicy).
2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, a w przypadkach, w których
wynika ona z sytuacji nagłych bądź związanych z zapewnieniem Użytkownikom bezpieczeństwa,
zmiana Regulaminu może wejść w życie w terminie krótszym, nie mniej jednak niż 1 dzień.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, z zastrzeżeniem decyzji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. W sprawie korzystania z Kompleksu Dwór w Modlnicy można kontaktować się z UJ wedle
poniższych danych:
a) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
jednostka odpowiedzialna: Dział Administrowania Nieruchomościami, Centrum Promocji i
Komunikacji UJ
tel. 532 399 184
e-mail: dwor.modlnica@uj.edu.pl
b) Facebook: https://www.facebook.com/DworModlnica

