
Regulamin spaceru fotograficznego  – Instameet w zamku w Zatorze 
(dalej: „Regulamin”) 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w spacerze fotograficznym po zamku w Zatorze – Instameet  

w zamku w Zatorze (dalej: „Wydarzenie”).  
2. Organizatorem Wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 

30-233 Kraków 
3. Uczestnikami Wydarzenia mogą zostać wyłącznie osoby aktywne na Instagramie i publikujące tam zdjęcia. 

Wymóg ten nie dotyczy dzieci. 
4. Wydarzenie odbywa się w dniu 23 kwietnia 2016 r., czas trwania spaceru ok. 3h, później około 1h czasu 

wolnego (na terenie zamku). 
5. Wydarzenie ma charakter zamknięty, a udział w nim jest bezpłatny. Liczba miejsc na Wydarzenia jest 

ograniczona do 25 osób (łącznie z dziećmi), decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Rejestracja na Wydarzenie rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2016 r., o godzinie 19.00, kończy się z dniem 

wyczerpania limitu miejsc na Wydarzenie.  
7. Konieczna jest rejestracja poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie 

www.mik.krakow.pl/rejestracja/.  Rejestracja obejmuje również dzieci, które ukończyły 3 lata. Jedna osoba 
może zarezerwować jedno miejsce + 1 dziecko. 

8. Osoba dokonująca rejestracji poprzez formularz elektroniczny podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-
mail, nazwę użytkownika na Instagramie, adres www konta na Instagramie) oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora, w celu rejestracji na Wydarzenie 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. 2015, poz. 2135 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. Po zakończeniu Wydarzenia dane 
osobowe zostaną przez Organizatora usunięte. 

9. Zapisanie się na Wydarzenie poprzez formularz rejestracyjny jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
i z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Osoby, które 
zarejestrowały się poprzez ww. formularz stają się „Uczestnikiem” Wydarzenia dopiero po otrzymaniu na 
podany w formularzu adres e-mail drugiego, potwierdzającego udział w Wydarzeniu maila od 
Organizatora. 

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 nieograniczona czasowo zgodę.  

11. Uczestnik publikując na Instagramie zdjęcia, filmiki wykonane podczas Wydarzenia (dalej: „Utwory”) będzie 
oznaczał je tagami Wydarzenia: #mddk2016.zator, #wwim13igerskrakow, #malopolskatogo, #igerskrakow, 
zamekwzatorze.  

12. Uczestnik oświadcza, że Utwory opublikowane przez niego na Instagramie będą jego wyłączną własnością 
i posiadał on będzie pełne prawa autorskie do  dysponowania tymi Utworami. Utwory opublikowane przez 
Uczestnika na Instagramie mogą być rozpowszechniane przez Organizatora w wersji cyfrowej, w formie 
udostępniania z użyciem natywnych mechanizmów dopuszczonych przez serwis Instagram (mechanizm 
embed) na stronach WWW: Małopolskiego Instytutu w Krakowie (www.mik.krakow.pl), Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego (www.dnidziedzictwa.pl) oraz Małopolski To Go (www.malopolskatogo.pl), na co 
Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę.  

13. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.  
14. Organizator zapewnia transport dla Uczestników Wydarzenia. Uczestnicy, którzy chcą skorzystać 

z transportu winni zjawić się w miejscu i 15 minut przed godziną wskazaną przez Organizatora.  
a) Wyjazd: Kraków, ul. 28 Lipca 1943 nr 17C (spod siedziby Organizatora),  godzina odjazdu: 10.30. 
b) Powrót: Zator – miejsce odjazdu oraz godzina odjazdu: zostanie podana Uczestnikom Wydarzenia 

podczas jego trwania w Zatorze. 
15. Uczestnik Wydarzenia może zmienić lub anulować rezerwację, prosimy o kontakt mailowy: 

malopolskatogo@mik.krakow.pl 
16. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

http://www.mik.krakow.pl/rejestracja/
http://www.dnidziedzictwa.pl/
http://www.malopolskatogo.pl)/
mailto:malopolskatogo@mik.krakow.pl


17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie  
w życie z chwilą jego publikacji na www.dnidziedzictwa.pl 

http://www.dnidziedzictwa.pl/

