Regulamin XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W ruchu
(dalej: „Regulamin”)
1.

Osoba biorąca udział w XXIII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. W ruchu, zwanych dalej
„Wydarzeniem”, zwana dalej „Uczestnikiem” akceptuje poniższy Regulamin.

2.

Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 nr
17C, 30-233 Kraków, zwany dalej „Organizatorem” lub „MIK”.

3.

Wydarzenie odbywa się we wskazanych poniżej terminach i miejscach:
11–12 września 2021
● Droga żelazna nr 103 – stacja w Regulicach
● Fabryka Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie
● Pałac Thetschlów w Jaszczurowej
18–19 września 2021
● Kasa Oszczędności Miasta Krakowa
● Kościół i klasztor Pijarów w Krakowie
● Park im. dra Henryka Jordana w Krakowie

4.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

5.

W Wydarzeniu mogą brać udział osoby bez widocznych oznak choroby (kaszel, ból gardła, katar, podwyższona
temperatura, utrata węchu i smaku).

6.

Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt i jest w pełni świadomy, że pomimo zachowania przez MIK – Organizatora
Wydarzenia wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia go jako
Uczestnika Wydarzenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) w związku z jego udziałem
w Wydarzeniu oraz, że uczestniczy w Wydarzeniu na własne życzenie i na własną odpowiedzialność.

7.

Punkty programu odbywające się we wnętrzach objęte są rezerwacją i mają ograniczoną liczbę miejsc –
decyduje kolejność zgłoszeń.

8.

Punkty programu realizowane w plenerze nie są objęte rezerwacją. Uczestników Wydarzenia obowiązuje
dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu zgodnie z obowiązującym w dniu Wydarzenia Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.

9.

W przypadku niektórych punktów programu organizowanych w ramach Wydarzenia Uczestników – osoby
indywidualne lub grupy do 5 osób – obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod nr 533 654 003 lub poprzez
formularz online zamieszczony na stronie www.dnidziedzictwa.pl. Rezerwacja odbywa się na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Punkty programu wymagające rezerwacji oznaczone są w materiałach
informacyjnych dot. Wydarzenia hasłem: ZAREZERWUJ (zostały też ujęte w formularzu online). Rezerwacja
obejmuje również dzieci, które ukończyły 3 lata, z zastrzeżeniem postanowień pkt 17 niniejszego Regulaminu.
Jedna osoba może zarezerwować do 5 miejsc, w tym dzieci.

10. Rezerwacja prowadzona jest telefonicznie pod nr 533 654 003, w dniach 6-10 września 2021 oraz 13-17
września 2021 w godz. 10.00-16.00 lub poprzez formularz online dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl
i odbywa się we wskazanych poniżej terminach:
1) Punkty programu Wydarzenia organizowane w dniach 11–12 września 2021:
a) rezerwacja telefoniczna pod nr 533 654 003 – rozpoczyna się w dniu 6 września 2021 r. o godz. 10.00
i kończy się w dniu 10 września o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na wybrane punkty
programu Wydarzenia.

2)

3)

b) rezerwacja poprzez formularz online – rozpoczyna się w dniu w dniu 6 września 2021 r. o godz. 10.00
i kończy się w dniu 11 września o godz. 10.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na wybrane punkty
programu Wydarzenia.
Punkty programu Wydarzenia organizowane w dniach 18–19 września 2021:
a) rezerwacja telefoniczna pod nr 533 654 003 – rozpoczyna się w dniu 13 września 2021 r. o godz. 10.00
i kończy się w dniu 17 września o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na dane punkty
programu Wydarzenia.
b) rezerwacja poprzez formularz online – rozpoczyna się w dniu w dniu 13 września 2021 r. o godz.
10.00 i kończy się w dniu 18 września o godz. 10.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na dane
punkty programu Wydarzenia.
Rezerwacja na przejazd specjalnym pociągiem Kolei Małopolskich (11 i 12 września 2021) relacji Kraków–
Chrzanów–Kraków, możliwa jest wyłącznie poprzez formularz online w terminie od 6 września 2021 od
godz. 10.00 do 12 września 2021 do godz. 18.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

11. Osoba dokonująca rezerwacji telefonicznie oraz poprzez formularz online, na wybrane punkty programu
Wydarzenia, podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Dane te są zbierane, by
zapewnić osobie bezpieczny udział w Wydarzeniu. Jednocześnie, osoba dokonująca rezerwacji, zostaje
poinformowana o tym, że:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233
Kraków, i jest on administratorem danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni
on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod
numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Dane przetwarzane są
na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
Działania, w których osoby dokonujące rezerwacji biorą udział, statutową misję MIK w ramach obowiązku
prowadzenia działalności kulturalnej. Po zakończeniu działania, dane osobowe są usuwane z naszej bazy
kontaktowej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich zmiany,
poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z IOD. W MIK korzystamy z aplikacji zakupionych
w pakiecie Google Workspace, dzięki którym może komunikować się i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ
jest to usługa chmurowa, dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd., W przypadku
wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z IOD, a gdy pojawią się dalsze
zastrzeżenia, każda osoba może też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik Wydarzenia, który dokonał rezerwacji na punkty programu organizowane w ramach Wydarzenia, musi
zgłosić się do punktu informacyjnego (prosimy o zgłaszanie się do punktu informacyjnego na minimum 15 minut
przed planowaną godziną rozpoczęcia zarezerwowanego Wydarzenia) gdzie zostanie poproszony
o poświadczenie tożsamości za pomocą nazwiska lub nr rezerwacji nadanego podczas rejestracji, musi też złożyć
wypełnione oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie można pobrać wcześniej ze strony lub
wypełnić na miejscu na drukach dostępnych w punkcie informacyjnym MIK.
13. Lista rezerwowa na wybrane punkty programu realizowane w ramach Wydarzenia będzie prowadzona
wyłącznie w miejscach i terminach, w których odbywa się dany punkt programu Wydarzenia, przez obsługę
punktu obsługi rezerwacji MIK. W przypadku niezgłoszenia się osób z rezerwacją, na ich miejsce będą
wpuszczane osoby z listy rezerwowej (decyduje kolejność zgłoszeń w punkcie informacyjnym). Uczestnik musi
złożyć wypełnione oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej.
14. Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej
zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu
i wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji,
w której zostanie wykorzystana dokumentacja z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną
i nieograniczoną czasowo zgodę. Zgoda dotyczy także Uczestników nieletnich.

15. Uczestnika Wydarzenia obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa podczas zwiedzania wnętrz oraz
zachowanie dystansu, zgodnie z obowiązującym w dniu Wydarzenia Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnik
ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
16. W sytuacji gdy Uczestnik Wydarzenia, który dokonał rezerwacji na punkty programu organizowane w ramach
Wydarzenia ma widoczne oznaki choroby (kaszel, ból gardła, katar, podwyższona temperatura, utrata węchu
i smaku), nie może wziąć udziału w Wydarzeniu, i zobowiązany jest do anulowania rezerwacji. Rezerwację można
anulować poprzez link zamieszczony w mailu z potwierdzeniem rezerwacji.
17. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za pozostającym/mi pod jego opieką nieletnim/mi
i zobowiązuje się do sprawowania nad nim/nimi należytej opieki i nadzoru.
18. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na którym znajdują się obiekty
prezentowane podczas Wydarzenia.
19. Ze względu na sytuację epidemiczną zabytki objęte programem Wydarzenia, wyjątkowo, nie są udostępnione
dla grup turystycznych.
20. Program Wydarzenia oraz zasady zwiedzania – logistyka i bezpieczeństwo w miejscach, w których odbywa się
Wydarzenia mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wszystkie aktualne informacje będą
zamieszczane niezwłocznie na fanpage’u FB MIK, dotyczącym Wydarzenia na FB oraz na stronie
dnidziedzictwa.pl.
21. Rejestracja na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu, w tym w punktach programu Wydarzenia nie objętych
rejestracją, jest jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, którego zapisów
Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany przestrzegać.
22. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej www.dnidziedzictwa.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie
z chwilą jego publikacji na www.dnidziedzictwa.pl.

