Regulamin XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolność krzepi
(dalej: „Regulamin”)
1. Biorąc udział w XX Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Wolność krzepi, zwanych dalej
„Wydarzeniem”, uczestnik 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:
1) 19–20 maja 2018 r.
1.1) TRASA KRAKOWSKA I
a)
Fort 50 ½ O Barycz w Krakowie
b)
Dworek Rutkowskich w Krakowie-Bronowicach
1.2) TRASA ZACHODNIA
a)
Kościół pw. Narodzenia NMP w Racławicach k. Olkusza
b)
Piec kręgowy w Płazie
2) 26–27 maja 2018 r.
2.1) TRASA KRAKOWSKA II
a)
Kamienica Bujwidów w Krakowie
b)
Gmach główny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
2.2) TRASA WSCHODNIA
a)
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i dwór Żabów w Zbylitowskiej Górze
b) Willa Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie-Mościcach
c)
Dom rodzinny i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
4. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
5. W przypadku niektórych punktów programu organizowanych w ramach Wydarzenia osoby

indywidualne lub grupy do 5 osób obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod nr 12 423 35
55 lub poprzez formularz elektroniczny 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 elektronicznym).
Rezerwacja obejmuje również dzieci, które ukończyły 3 lata, z zastrzeżeniem
postanowień pkt 12 niniejszego Regulaminu. Jedna osoba może zarezerwować do 5
miejsc, w tym dzieci.
6. Grupy (powyżej 5 osób) obowiązuje rezerwacja wyłącznie poprzez formularz
elektroniczny dla grup dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl.
7. Liczba miejsc na Wydarzenia objęte rezerwacją jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
8. Rezerwacja telefoniczna prowadzona jest w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz.
10.00-16.00 lub poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie

www.dnidziedzictwa.pl na niektóre punkty programu organizowane w ramach
Wydarzenia odbywa się w wskazanych poniżej terminach:
1) Wydarzenie w dniach 19–20 maja 2018 r. rezerwacja rozpoczyna się w dniu 14 maja
2018 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 18 maja o godz. 16.00 lub z dniem
wyczerpania limitu miejsc na wybrane punkty programu Wydarzenia.
2) Wydarzenie w dniach 26–27 maja 2018 r. rezerwacja rozpoczyna się w dniu 21 maja
2018 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 25 maja o godz. 16.00 lub z dniem
wyczerpania limitu miejsc na wybrane punkty programu Wydarzenia.

9.
Zwykłe dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, zbieramy, by
mogli Państwo wziąć udział w Wydarzeniach podczas XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
(dalej MDDK). Dlatego powinni Państwo wiedzieć, że:
a. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28
lipca 1943 17c, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.
b. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę inspektora danych
osobowych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub
napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.
c. Gdy zakończą się już MDDK w 2018 roku, usuniemy Państwa imię, nazwisko i telefon.
Zostawimy w naszej bazie tylko adresy e-mail. Chcemy wysyłać na nie informacje o
wydarzeniach kulturalnych i działalności kulturalnej prowadzonej przez MIK.
d. Każda osoba, która podała MIK swoje dane, może je sprawdzać, poprawiać, zmieniać i
usuwać. W tym celu należy skontaktować się z IOD.
e. Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) ogólnego
rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Nasza aktywność realizuje
obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.
f. W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść skargę do głównego inspektora
ochrony danych osobowych.

Lista rezerwowa na wybrane punkty programu będzie prowadzona wyłącznie podczas
trwania Wydarzenia przez obsługę punktu informacyjnego MIK. W przypadku
niezgłoszenia się osób z rezerwacją, na ich miejsce będą wpuszczane osoby z listy
rezerwowej (decyduje kolejność zgłoszeń w punkcie informacyjnym).
9. 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.
10. Dla osób uczestniczących w Wydarzeniu Organizator zapewni bezpłatny transport na trasie
Racławice – Krzeszowice – Płaza – Krzeszowice – Racławice busem przeznaczonym do
przewozu maksymalnie 8 pasażerów. Miejsca i godziny odjazdów busa zostaną
opublikowane na stronie www.dnidziedzictwa.pl. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w kursowaniu busa.
11. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na którym
znajdują się obiekty prezentowane podczas Wydarzenia.

12. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za pozostającym/mi pod jego opieką
nieletnim/mi i zobowiązuje się w czasie trwania punktów programu skierowanych do
nieletnich do sprawowania nad nim/nimi należytej opieki i nadzoru.
13. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.
14. Rejestracja na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją zasad
opisanych w niniejszym Regulaminie.
15. 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.

