Regulamin “Nocne zwiedzanie - górnicze prace” w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia
w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
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§1
Nocne zwiedzanie - górnicze prace, zwane dalej nocnym zwiedzaniem, obejmuje proste
prace górnicze wykonywane przez zwiedzających pod kierunkiem dwóch opiekunów grupy
i odbywa się w wybranych obiektach dawnej kopalni Julia na terenie Parku
Wielokulturowego Stara Kopalnia (dalej zwanego PWSK).
Udział w nocnym zwiedzaniu mogą brać osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział osób
niepełnoletnich, powyżej 10 roku życia, wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Ze względu na możliwość wywołania silnych
emocji (takich jak stres i strach) oraz ze względu na charakter wykonywanych prac, opiekun
osoby niepełnoletniej ma obowiązek ocenić, czy stopień rozwoju psychicznego i fizycznego
umożliwia jej udział w nocnym zwiedzaniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo.
Udział w nocnym zwiedzaniu oznacza akceptację faktu, że ta forma zwiedzania może
wywołać silne emocje również w przypadku osób pełnoletnich. Nocne zwiedzanie nie jest
przeznaczone dla osób o słabej odporności na silne emocje, szczególnie dla osób
cierpiących na zaburzenia krążenia lub obniżoną wydolność oddechowo-krążeniową.
Podczas nocnego zwiedzania wskazane jest założenie wygodnego stroju ochronnego, który
może ulec silnemu zabrudzeniu oraz płaskich, wygodnych, pełnych butów.
Każdy uczestnik nocnego zwiedzania przed rozpoczęciem zwiedzania zostanie (za zgodą)
poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzonemu przez obsługę
PWSK. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, a także w
przypadku wykazywania symptomów zakażenia (kaszel, katar) osoba taka nie zostanie
dopuszczona do zwiedzania. W przypadku, kiedy osoba nie może z ww. powodów
uczestniczyć w nocnym zwiedzaniu, a zakupiła bilet, przysługuje jej prawo jego zwrotu.
Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:
1) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk,
używając środka z dystrybutora znajdującego się na początku trasy zwiedzania,
2) przez cały czas zwiedzania obowiązuje nakaz noszenia przez zwiedzających osłony
nosa i ust oraz jednorazowych rękawiczek,
3) przez cały czas zwiedzania obowiązuje nakaz noszenia kasku ochronnego
dostarczonego przez PWSK (odpowiednio zdezynfekowanego) oraz jednorazowego
ubrania ochronnego (z kapturem do użycia pod kask ochronny),
4) zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób,
w szczególności innych zwiedzających oraz pracowników Starej Kopalni (min. 2 m),
5) zwiedzający zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonych przestrzeniach
Starej Kopalni oraz do nie przekraczania wyznaczonych linii oznakowania na podłogach,
6) obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów i innego wyposażenia Starej Kopalni
za wyjątkiem urządzeń używanych podczas zwiedzania, wyraźnie wskazanych przez
przewodnika (urządzenia te są przygotowane do użycia poprzez ich zdezynfekowanie),
7) zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji umieszczonych na
trasie zwiedzania, w szczególności dotyczących kierunku zwiedzania oraz liczby osób
mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych pomieszczeniach Starej Kopalni.
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7. Zaleca się stosowanie przez zwiedzających następujących zasad higieny:
1) podczas kaszlu i kichania - zakrywania usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą
jak najszybciej należy wyrzucić do kosza i umyć ręce,
2) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
8. Zwiedzający mogą skorzystać z łazienek rozmieszczonych na całej trasie zwiedzania,
czyszczonych i dezynfekowanych minimum cztery razy dziennie lub częściej w razie
potrzeby.
9. Grupa nocnego zwiedzania z uwagi na prace górnicze nie może przekraczać 10 osób.
10. W przypadku, gdy na jeden dzień przed planowanym nocnym zwiedzaniem liczba osób
zainteresowanych udziałem w wydarzeniu (zakupione bilety, rezerwacje) nie przekracza
pięciu, PWSK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
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§2
Podczas nocnego zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników PWSK
oraz pracowników ochrony.
PWSK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia na swoim terenie wynikłe
z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu i/lub poleceń pracowników PWSK
oraz ochrony.
Pracownicy wymienieni w § 2 ust. 1 mogą odmówić wstępu na nocne zwiedzanie osobom:
1) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
2) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
W wymienionych w § 2 ust. 3 przypadkach nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
Podczas nocnego zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania
alkoholu.
Niedozwolone jest samowolne odłączanie się od grupy. Należy poruszać się po trasie
wyznaczonej przez pracownika PWSK i tylko w jego towarzystwie.
W trakcie nocnego zwiedzania wymagana jest nadzwyczajna ostrożność i rozwaga.
Wykonywane prace górnicze wymagają skupienia i uwagi oraz ścisłego stosowania się do
poleceń pracowników PWSK.

§3
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pracownik PWSK może
odmówić dalszego udziału danej osoby w nocnym zwiedzaniu lub zarządzić opuszczenie
przez nią terenu PWSK.
2. PWSK nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wszelkie przedmioty pozostawione na terenie PWSK (w tym również za przedmioty
wartościowe),
2) szkody poniesione na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. PWSK utrwala przebieg zwiedzania PWSK dla celów dokumentacyjnych, promocji oraz
reklamy PWSK. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu podczas zwiedzania
może zostać przez PWSK utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
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4. Dane z dokumentacji fotograficznej (w tym wideo) będą dostępne dla każdej osoby która
znajdzie się w posiadania materiałów promocyjnych PWSK, w których zdjęcia będą
zamieszczone. Dotyczy to zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej (np. portale
Internetowe czy media społecznościowe). Dane mogą być przetwarzane przez okres czasu
- minimum 10 lat.
5. PWSK informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.I.2016.119.1), zwane dalej RODO,
klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych PWSK dostępna jest na stronie:
https://starakopalnia.pl/dane-osobowe/ oraz w punkcie informacyjnym na terenie PWSK.
6. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych: pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie: Park Wielokulturowy –
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych. Mają Państwo prawo
do żądania od PWSK dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii
danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
-/Jan Jędrasik

Tekst jednolity na podstawie zarządzeń nr 18/2020, 24/2020.
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