Muzeum Zamek w Oświęcimiu
REGULAMIN WARSZATÓW WAKACJE NA ZAMKU
„Każdy dudek ma swój czubek”
Warsztaty organizowane są na terenie Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
1. Warsztaty skierowane są do dzieci między 6 a 13 rokiem życia za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów.
2. Zgłoszenia na udział w warsztatach dokonywane są telefonicznie pod numerem
telefonu 33 842-44-27 wew. 27. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc
ograniczona.
3. Celem warsztatów jest:
· popularyzacja wiedzy historycznej,
· rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia wśród dzieci.
4. Organizator:
· zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom materiałów warsztatowych;
· osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora do przygotowania warsztatów:
Monika Sitek, Katarzyna Krajewska – Burbeło.
5. Uczestnik:
· zobowiązuje się do odpowiedniego zachowania podczas warsztatów,
· zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń prowadzącego,
· zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp i p.poż. obowiązujących w Muzeum.
6. Rodzic/Opiekun:
- musi wyrazić zgodę na samodzielny dojazd i powrót dziecka na zajęcia, w razie
braku zgody wskazują osobę mającą sprawować opiekę nad dzieckiem i mogące
odebrać dziecko,
- jeżeli rodzic/opiekun wskaże jako osobę upoważnioną inne dziecko to musi być ono
w stanie się wylegitymować (np. legitymacja szkolna) celem weryfikacji przez
organizatora tożsamości,
· zobowiązuje się do podpisania zgody na udział dziecka niepełnoletniego w
warsztatach,
· wyraża zgodę na udział dziecka w fotorelacji z warsztatów oraz wykorzystanie
fotografii przez Muzeum na stronie internetowej muzeum, facebooku, wystawach

wewnętrznych muzeum oraz w lokalnej prasie w celach promocji wydarzeń
wyznaczonych przez statut Muzeum.
7. Cena biletu od dziecka za jedne zajęcia wynosi 10,00 złotych, będzie możliwość
opłaty zajęć z góry za cały tydzień. Dokonanie opłaty upoważnia do uczestnictwa w
zajęciach przez dziecko.
8. Rodzic może się domagać zwrotu opłaty za bilet jeżeli przedstawi za czas
nieobecności dziecka zwolnienie lekarskie z powodu choroby.
9. W przypadkach nie objętych powyższym regulaminem warsztatów każdorazowo
rozstrzyga w danej sytuacji decyzja organizatora. Jeżeli decyzja organizatora
powoduje, że rodzic/opiekun znając jej treść przed jej ogłoszeniem nie zdecydował by
się na udział dziecka w warsztatach może on domagać się zwrotu opłat za
niewykorzystane bilety w całości.
10. Brak uczestnictwa w zajęciach z innych powodów niż w punkcie 8 i 9 nie upoważnia
do zwrotu opłaty za bilety.
11. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum na potrzeby warsztatów
w celach marketingowych, promocyjnych (Rozporządzenie 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, Dz. Urz. UE L z 4.05.2016.).
12. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu z siedzibą
w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, reprezentowane przez Dyrektora – Wiolettę Oleś.
13. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia
działalności statutowej Muzeum Zamek w Oświęcimiu w celach marketingowych,
promocyjnych, statystycznych.
14. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celach marketingowych,
promocyjnych przez okres wskazany w przepisach.
15. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych
danych

osobowych

oraz

prawo

ich

sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie
informację lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

