
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA WYSTAW 

 

1. Organizatorem wystaw jest Instytut Papieża Jana Pawła II zwany dalej Instytutem. 

2. Wystawy udostępniane są szkołom i innym placówkom kulturalnym, edukacyjnym 

oraz parafiom, zwanymi dalej Wypożyczającym.  

3. Wystawy udostępniane są nieodpłatnie na czas oznaczony.  

4. Wystawy składają się z oprawionych plansz opatrzonych z tyłu numerami, 

przygotowanych do transportu (plansze umieszczone są w kufrze). Wypożyczający 

jest odpowiedzialny za odbiór wystawy, jej instalację i deinstalację, a także jej zwrot 

do Instytutu lub w miejsce wskazane przez Instytut. 

5. Organizacja wystawy jest możliwa po uprzednim przesłaniu przez Wypożyczającego 

wypełnionego formularza zgłoszenia do Instytutu Papieża Jana Pawła II z prośbą  

o wypożyczenie wystawy (do pobrania na stronie: www.ipjp2.pl).  

6. Po ustaleniu z Instytutem szczegółów dot. terminu i sposobu przekazania 

Wypożyczający powinien dostarczyć podpisany protokół przekazania wystawy, a po 

zakończeniu wystawy protokół przekazania jej Instytutowi (do pobrania na stronie: 

www.ipjp2.pl). Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: 

d.oswiatowy@ipjp2.pl i pocztowy Instytutu: ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1,  

02-972 Warszawa. 

7. Od momentu przejęcia wystawy do momentu zwrotu Wypożyczający bierze na siebie 

odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, stan techniczny i integralność. Wszelkie 

uszkodzenia, zniszczenia bądź utrata powstałe w trakcie przewozu, użytkowania, 

instalacji lub deinstalacji wystawy należy niezwłocznie zgłosić Instytutowi. 

8. Wypożyczający nie ma prawa do przekazywania wystawy innym podmiotom bez 

wcześniejszego porozumienia z Instytutem. 

9. Wypożyczający zobowiązuje się przesłać Instytutowi zdjęcia bądź inne materiały 

(krótki opis, ewentualne uwagi lub notki o inicjatywach podjętych w związku  

z wystawą) dokumentujące obecność ekspozycji w szkole. 

10. Instytut zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia wystawy. 

11. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego 

regulaminu przez Wypożyczającego.      
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Uwagi dodatkowe: 

Instytut przewiduje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sztalug do wystaw. Instytut 

przewiduje również możliwość zorganizowania transportu lub pokrycia kosztów ewentualnej 

przesyłki sztalug. Wysyłka sztalug odbywa się wg zasad dotyczących wypożyczenia wystaw 

(dokumenty do pobrania na stronie: www.ipjp2.pl).  

http://www.ipjp2.pl/

