
Regulamin wydarzenia Moc Muzeów 

(dalej: „Regulamin”) 

 

1. Osoby biorące udział w Mocy Muzeów – wydarzenia, którego celem jest prezentacja innowacyjnych 
usług i technologii oraz zainspirowanie przedstawicieli środowisk muzealnych do kreatywnego 
wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w dniu 
8 grudnia 2017 roku, w godz. 09.30-16.00 w Willi Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 roku 17A, 30-233 
Kraków, zwanego dalej „Wydarzeniem”, akceptują poniższy Regulamin. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 
1943 nr 17C, 30-233 Kraków.  

3. Wydarzenie będzie podzielone na dwie części: seminaryjną, w ramach której odbędą się prezentacje 
firm dostarczających nowoczesne usługi dla muzeów oraz warsztatowo-pokazową, zgodnie 
z programem Wydarzenia zamieszczonym na stronie www.mik.krakow.pl. 

4. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny wymaga jednak wcześniejszego 
zgłoszenia na adres: mocmuzeow@mik.krakow.pl.  Osoba dokonująca zgłoszenia, podaje swoje dane 
(imię, nazwisko, adres e-mail). 

5. Administratorem Danych Osobowych podanych w zgłoszeniu na Wydarzenie jest Organizator. Po 
zakończeniu Wydarzenia dane osobowe zostaną przez Organizatora usunięte. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w w/w celu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora jest niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

6. Zapisy rozpoczynają się w dniu 20 listopada 2017 r. i kończą się w dniu 1 grudnia 2017 r. lub z dniem 
wyczerpania limitu miejsc. 

7. Liczba miejsc na Wydarzenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Zapis na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu są jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych 
w niniejszym Regulaminie. 

9. 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. 

10. Na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, nie mogą przebywać osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

11. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, w którym odbywa się 
Wydarzenie. 

12. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

13. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej www.mik.krakow.pl. 

14. Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie www.mik.krakow.pl 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
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