Regulamin wydarzenia Akcja Eksploracja 2019
(dalej: „Regulamin”)
1. Osoby biorące udział w Akcji Eksploracji 2019 – cyklu oprowadzań i spacerów, które odbywają się
w poniższych terminach i miejscach:
1) 01 września 2019 r. (niedziela), Zaułki parku Krakowskiego – spacery,
2) 08 września 2019 r. (niedziela), Rabusie grasują w Krakowie – spacer,
3) 14 września 2019 r. (sobota), Nosorożec i zwłoki w łaźni – zwiedzanie Muzeum
Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie,
4) 21 września 2019 r. (sobota), Tajemnicza Szpitalna – zwiedzanie klasztoru Duchaczek wraz z
kościołem pw. św. Tomasza w Krakowie,
zwanej dalej „Wydarzeniem”, akceptują poniższy Regulamin.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej „Uczestnikiem/ami Wydarzenia”,
które podczas trwania Wydarzenia będą przebywać na terenach, na którym ono się odbywa.
Uczestnik Wydarzenia obowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami
zasad współżycia społecznego i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na Wydarzeniu oraz stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca
1943 nr 17C, 30-233 Kraków.
4. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Na wybrane wydarzenia
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
5. Liczba miejsc na Wydarzenia objęte rezerwacją jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Rezerwacja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Punkty programu
wymagające rezerwacji odbywają się w dniach 14 i 21 września 2019 r. Rezerwacja obejmuje
również dzieci, które ukończyły 3 lata, z zastrzeżeniem postanowień pkt 15 niniejszego
Regulaminu. Jedna osoba może zarezerwować do 5 miejsc, w tym dzieci. Program Akcji Eksploracji
2019 nie jest udostępniony dla grup zorganizowanych (powyżej 5 osób).
7. Rezerwacja prowadzona jest poprzez formularz on-line dostępny na stronie
rezerwacja.akcjaeksploracja.pl i odbywa się w wskazanych poniżej terminach:
a) na Wydarzenie organizowane w dniu 14 września 2019 r. rezerwacja poprzez formularz online rozpoczyna się w dniu 9 września 2019 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 13 września o
godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na punkty programu Wydarzenia.
b) na Wydarzenie organizowane w dniu 21 września 2019 r. rezerwacja poprzez formularz online rozpoczyna się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 20 września
o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc na punkty programu Wydarzenia.

8. Osoba dokonująca rezerwacji poprzez formularz on-line na wybrane punkty programu
Wydarzenia, podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Po
zakończeniu Wydarzenia dane te zostaną przez Organizatora usunięte, za wyjątkiem adresu
mailowego osoby dokonującej rezerwacji na Wydarzenie, który zostanie wykorzystany w celu
wysyłania poprzez Newsletter MIK, informacji o wydarzeniach kulturalnych i działalności
kulturalnej prowadzonej przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Podanie danych jest
dobrowolne, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do
ich zmiany, poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych osobowych w MIK. Dane osobowe wykorzystywane są w MIK na podstawie art.
6., ust. 1., lit. c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Aktywność
MIK realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. Dane przechowujemy,
wykorzystując oprogramowanie firmy Google Ireland Ltd. W przypadku wątpliwości każda osoba
może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. 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).
10.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.
11.Na terenie obiektów, prezentowanych podczas Wydarzenia nie mogą przebywać osoby, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
12.Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na którym znajdują
się obiekty prezentowane podczas Wydarzenia.
13.Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.
14.Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej
www.mik.krakow.pl/akcja-eksploracja-2019/.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu
wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na www.mik.krakow.pl/akcja-eksploracja-2019/.

