Regulamin XXIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Naturalnie
(dalej: „Regulamin”)

1.

Biorąc udział w XXIV Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Naturalnie, 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.

Uczestnikiem Wydarzenia, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest każda osoba fizyczna biorąca w nim udział,
która zgłosiła chęć udziału w Wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej
www.dnidziedzictwa.pl, a w przypadku niektórych punktów programu Wydarzenia poprzez ich rezerwację
zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

4. Grupą zorganizowaną, zwaną dalej „Grupą zorganizowaną” jest każda grupa licząca co najmniej 15 osób,
które przebywają razem na wycieczce zorganizowanej np. przez koło PTTK, biuro podróży, szkołę, zakład
pracy itp. i traktowana jest przez Organizatora jako jeden podmiot. Tylko wybrane punkty programu,
(zaznaczone w programie) są dostępne dla Grup zorganizowanych.
5. Wydarzenie odbywa się we wskazanych poniżej terminach i miejscach:
1) 4–5 czerwca 2022 r.
● Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Andrychowie
● Kościół i klasztor franciszkanów w Kętach
2) 11–12 czerwca 2022 r.
● Osada młyńska w Roztoce-Brzezinach
● Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy
3) 18 czerwca 2022 r.
● Las Wolski w Krakowie
6.

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

7.

W przypadku niektórych punktów programu organizowanych w ramach Wydarzenia Uczestnika
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 15 niniejszego Regulaminu. Jeden
Uczestnik może zarezerwować do 5 miejsc, w tym dzieci, które ukończyły 3 lata. Grupy zorganizowane nie
mogą dokonywać rezerwacji na zwiedzanie dla Uczestników indywidualnych.

8.

Liczba miejsc na Wydarzenia objęte rezerwacją jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

9.

Rezerwacja na punkty programu Wydarzenia prowadzona jest telefonicznie pod nr 533 654 003 lub
poprzez formularz online dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl i odbywa się w wskazanych poniżej
terminach:
1)

Wydarzenia odbywające się w dniach 4–5 czerwca 2022 r.

Rezerwacja telefoniczna i poprzez formularz online rozpoczyna się w dniu 30 maja 2022 r. od godz.
10.00 i kończy się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na

wybrane punkty programu Wydarzenia. Rezerwacja telefoniczna odbywa się wyłącznie w godz.
10.00-16.00.
2)

Wydarzenia odbywające się w dniach 11–12 czerwca 2022 r.

Rezerwacja telefoniczna i poprzez formularz online rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2022 r. od godz.
10.00 i kończy się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na
wybrane punkty programu Wydarzenia. Rezerwacja telefoniczna odbywa się wyłącznie w godz.
10.00-16.00.
3)

Wydarzenia odbywające się w dniu 18 czerwca 2022 r.

Rezerwacja telefoniczna i poprzez formularz online rozpoczyna się w dniu 13 czerwca 2022 r. od godz.
10.00 i kończy się w dniu 17 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na
wybrane punkty programu Wydarzenia. Rezerwacja telefoniczna odbywa się wyłącznie w godz.
10.00-16.00. Uwaga w dniu 16 czerwca 2022 r. z uwagi na dzień wolny rezerwacja wyłącznie przez
formularz online.
10. Uczestnik dokonujący 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, Uczestnik, zostaje poinformowany o
tym, że:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233.
Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych
udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Ochrony Danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić
pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego
ochrony danych osobowych, w ramach obowiązku prowadzenia przez nas 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 MIK korzystamy z aplikacji zakupionych w pakiecie Google Workspace. Pomagają nam one komunikować się
z Państwem i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ jest to usługa chmurowa, dane mogą być
przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd., która dostarcza nam te rozwiązania techniczne.
Jeśli mają Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt, a w przypadku dalszych zastrzeżeń, mogą też Państwo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Rezerwacja wygasa na 10 min. przed rozpoczęciem danego punktu programu Wydarzenia, po tym czasie
wpuszczane będą osoby z listy rezerwowej. Listy rezerwowe tworzone są wyłącznie na punktach
informacyjnych. Lista rezerwowa na wybrane punkty programu objęte rezerwacją będzie prowadzona
przez obsługę punktu obsługi rezerwacji MIK wyłącznie podczas trwania Wydarzenia. W przypadku nie
zgłoszenia się Uczestników z rezerwacją na min. 15 minut przed rozpoczęciem danego punktu programu,
na ich miejsce będą wpuszczane osoby z listy rezerwowej (decyduje kolejność zgłoszeń w punkcie obsługi
rezerwacji MIK).
12. Uczestnik 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, działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem oraz działań statutowych
MIK, w której zostanie wykorzystana dokumentacja z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża
nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę. Zgoda dotyczy także uczestników nieletnich.
13. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na którym znajdują się
obiekty prezentowane podczas Wydarzenia.

14. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za pozostającym/mi pod jego opieką nieletnim/mi i
zobowiązuje się do sprawowania nad nim/nimi należytej opieki i nadzoru.
15. Dla Grup zorganizowanych dostępne są wybrane punkty programu, które nie wymagają rezerwacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia Grupie Zorganizowanej udziału w punktach programu,
w przypadku przekroczenia ustalonego przez Organizatora limitu miejsc na dany punkt programu.
16. Przedstawiciele Organizatora obsługujący punkt obsługi rezerwacji MIK zastrzegają prawo do odmowy
obsługi osób nietrzeźwych oraz dokonujących rezerwacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
17. Program Wydarzenia oraz zasady zwiedzania mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Wszystkie aktualne informacje są zamieszczane na fanpage’u FB MIK, w wydarzeniu na FB oraz na stronie
dnidziedzictwa.pl.
18. Rejestracja na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych w
niniejszym Regulaminie.
19. 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.

