Regulamin wydarzenia Akcja Eksploracja ‘2017
(dalej: „Regulamin”)
1. Osoby biorące udział w Akcji Eksploracji ’2017 – cyklu oprowadzań i spacerów po
Krakowie i Małopolsce, które odbywają się w dniach:
1) 3 września 2017, godz. 11.00, Kuchenne historie – fotospacer po najstarszych
restauracjach Krakowa
2) 10 września 2017, godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30,
16.15, Kuchnia artystyczna – oprowadzanie po domu Kantorów w Hucisku
3) 17 września 2017, godz. 11.00, Nowohuckie wnętrza. Marian Sigmund i jego
zespół – spacer po zabytkach Nowej Huty
4) 24 września 2017, godz. 13.00. 14.00, 15.00, 16.00, Kuchnia społeczna siostry
Samueli – oprowadzanie po założeniu klasztornym sióstr Felicjanek 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 w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu i
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, a udział w nim jest bezpłatny.
5. W przypadku niektórych punktów programu organizowanych w ramach Wydarzenia
osoby indywidualne obowiązuje rezerwacja poprzez formularz elektroniczny
zamieszczony na stronie www.mik.krakow.pl/akcja-eksploracja. Rezerwacja
obejmuje również dzieci, które ukończyły 3 lata. Jedna osoba może zarezerwować do
5 miejsc, w tym dzieci.
1) Na wydarzenie w dniu 3 września 2017, godz. 11.00, Kuchenne historie –
fotospacer po najstarszych restauracjach Krakowa, rezerwacja rozpoczyna się
w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 1 września 2017
r. o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc.
2) Na wydarzenie w dniu 10 września 2017, godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, Kuchnia artystyczna – oprowadzanie po domu
Kantorów w Hucisku, rezerwacja rozpoczyna się w dniu 4 września 2017 r.
o godz. 10.00 i kończy się w dniu 8 września 2017 r. o godz. 16.00 lub z dniem
wyczerpania limitu miejsc.
6. Liczba miejsc na Wydarzenia objęte rezerwacją jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

7. Osoba dokonująca rezerwacji poprzez formularz elektroniczny, podaje swoje dane
(imię, nazwisko, adres e-mail). Po zakończeniu Wydarzenia dane osobowe zostaną
przez Organizatora usunięte, za wyjątkiem adresu mailowego osoby dokonującej
rezerwacji na Wydarzenie, który zostanie wykorzystany w celu wysyłania informacji
o kolejnej edycji Akcji Eksploracja jak i Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
poprzez Newsletter MIK. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora, w celu dokonania
rezerwacji na Wydarzenie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.
zm.). Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje
prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora na
mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.
8. 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 nieograniczona czasowo zgodę.
9. Na terenie obiektów, prezentowanych podczas Wydarzenia nie mogą przebywać
osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
10. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za pozostającym/mi pod jego opieką
nieletnim/mi i zobowiązuje się do sprawowania nad nim/nimi należytej opieki
i nadzoru.
11. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, na
którym znajdują się obiekty prezentowane podczas Wydarzenia.
12. Rejestracja na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją zasad
opisanych w niniejszym Regulaminie.
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.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana
Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na www.mik.krakow.pl/akcjaeksploracja.

