
Załącznik do zarządzenia Nr 10/2021

z dnia 13.05.2021 r.

Regulamin wydarzenia pn.: “NOC MUZEÓW 2021”

w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu

§ 1

1. Organizator wydarzenia: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu (dalej: PWSK).

2. Miejsce: ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych,

3. Termin: 15 maja 2021 r., w godz. 18:00 - 24:00.

4. Do udziału w wydarzeniu uprawnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu na zwiedzanie lub

dokonały awizacji udziału w wybranych wydarzeniach, potwierdzonej przez organizatora. Liczba miejsc

jest ograniczona.

5. Szczegółowa oferta PWSK dotycząca wydarzeń organizowanych w ramach Nocy Muzeów 2021

opublikowana jest na stronie internetowej www.starakopalnia.pl.

6. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego

regulaminu, a także podporządkować się poleceniom organizatora.

7. Podczas Nocy Muzeów obowiązują zasady „Regulaminu zwiedzania Parku Wielokulturowego Stara

Kopalnia w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19”.

8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

9. Przewodnik po oferowanych trasach zwiedzania oprowadza grupę liczącą maksymalnie 15 osób, za

wyjątkiem zwiedzania w ramach Nocnej Szychty Dziecięcej, gdzie limit  wynosi 10 osób.

§ 2

1. Podczas Nocy Muzeów należy stosować się do uwag i poleceń pracowników PWSK oraz pracowników

ochrony.

2. 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.

3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 mogą odmówić wstępu na Noc Muzeów 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.

4) które nie dokonały zakupu biletu, wcześniejszej awizacji lub nie otrzymały potwierdzenia zapisu na

wydarzenia organizowane przez PWSK w ramach Nocy Muzeów.

4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

5. Podczas Nocy Muzeów obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania

alkoholu, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w kawiarni Sztygarówka na terenie obiektu.

6. Niedozwolone jest samowolne odłączanie się od grupy. Należy poruszać się po trasie wyznaczonej

przez pracownika PWSK  i tylko w jego towarzystwie.

7. W trakcie Nocy Muzeów 2021 w PWSK wymagana jest nadzwyczajna ostrożność oraz rozwaga.

http://www.starakopalnia.pl


§ 3

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pracownik PWSK może odmówić dalszego

udziału danej osoby w zwiedzaniu/wydarzeniach towarzyszących lub zarządzić opuszczenie przez nią
terenu PWSK.

§ 4

1. PWSK nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie przedmioty pozostawione na terenie PWSK (w tym również za przedmioty wartościowe),

b) szkody poniesione na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. PWSK utrwala przebieg zajęć warsztatowych organizowanych dla uczestników a także przebieg

zwiedzania PWSK dla grup zorganizowanych 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, reklamowych oraz

promocyjnych.

3. W przypadku danych w postaci wizerunku podstawą ich przetwarzania jest przepis art. 81 Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zgoda na dobrowolne uczestnictwo

w imprezie, która poddawana jest archiwizacji fotograficznej/wideo oraz w

odpowiednich przypadkach jako wizerunek osoby, której wizerunek stanowi jedynie szczegół całości

takiej imprezy.

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, 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), klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych PWSK dostępna jest na

stronie: https://starakopalnia.pl/dane-osobowe/ oraz na terenie PWSK przy wjeździe/wejściu na

teren instytucji od strony ul. Wysockiego i ul. Gwarków.

6. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

Izabelą Heksel, 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 przenoszenia.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Dyrektor
PARKU WIELOKULTUROWEGO

STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
-/-

Jan Jędrasik


