
REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAWY 
 

1. Wystawa jest otwarta dla Zwiedzających 7 dni w tygodniu. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej 

www.wystawaklockow.pl oraz w kasach. 

3. Wejście na Wystawę jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach oraz na stronie 

internetowej www.wystawaklockow.pl 

4. Wejście na Wystawę jest jednorazowe, po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości 

ponownego wejścia w ramach tego samego biletu. 

5. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest by go zachować, aż do momentu opuszczenia Wystawy. 

 

Rodzaje biletów: 

• bilet zwykły 

• bilet 2+2 i więcej 

• bilet weekendowy 

• bilet 2+2 i więcej weekendowy 

• bilet combo 

  

 Z uwagi na ustawowe limity ilości osób przebywających na terenie Wystawy budowli  

z klocków LEGO informujemy, że na Wystawę można wejść o pełnych godzinach, a opuścić jej teren 

nie później niż 5 minut przed następną pełną godziną (czas zwiedzania wynosi maksymalnie  

55 minut). 

 

Dzieci do wzrostu 95 cm, mają wejście bezpłatne. 

 

Zasady obowiązujące Zwiedzających na terenie Wystawy: 

 
1.   Dzieci powinny przebywać na terenie Wystawy pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie 

wysyłający na Wystawę dzieci bez opieki czynią to na własną odpowiedzialność. 

2.   Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy, należy 

zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty. 

3.   Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania  

się do zaleceń. 

4.   Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Wystawy. 

5.  Wystawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, co nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. 

6.   Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania sprzedaży biletów. 

7.   Zwiedzającym znajdującym się na terenie Wystawy zakazuje się wszelkich zachowań 

niebezpiecznych dla innych Zwiedzających i wyposażenia Wystawy. 

8.   Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne  i straty 

materialne itp. 

9. Na teren Wystawy obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia. 

10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odzież  i  przedmioty  pozostawione  na terenie 

Wystawy. 

11. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody 

wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów 

znajdujących się na terenie Wystawy. 

 

 

 

 



 

Wytyczne w związku z sytuacją epidemiczną: 
 

1. Na terenie Wystawy budowli z klocków Lego może przebywać jednocześnie maksymalnie  

91 Zwiedzających. 

2. Na terenie Wystawy obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. 

3. Zalecamy zakup biletów online. Bilet online należy wydrukować. W szczególnych 

przypadkach istnieje możliwość zakupu biletów w kasie. 

4. Przed wejściem na Wystawę należy zdezynfekować dłonie. 

5. Zalecane jest zachowanie 2-metrowego dystansu między Zwiedzającymi - nie dotyczy 

członków własnej rodziny :) 

6. Kołowrotek wejściowy, po zeskanowaniu biletów, należy popchnąć np. biodrem,  

a nie dotykać dłońmi. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wystawaklockow.pl oraz w kasach. 

Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

 

Jeżeli w czasie obowiązywania regulaminu wejdą w życie nowe regulacje ustawowe  

o treści odmiennej od regulaminowych, sprzeczne z nimi postanowienia zostaną 

automatycznie zastąpione przez przepisy wyższego aktu. 
 

Dziękujemy i życzymy wspaniałych wrażeń. 


