REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAWY MULTIMEDIALNEJ WAHADŁO CZASU W
BRZEŚCIU KUJAWSKIM W RAMACH AKCJI “ESKAPADA. POZNAJ REGION Z
PRZEWODNIKIEM”.
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin dotyczy promocyjnego zwiedzania wystawy multimedialnej
“Wahadło czasu” w Brzeskim Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu
Kujawskim dla uczestników akcji “Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem.”
II. Organizator
Organizatorem zwiedzania jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu
Kujawskim. Wystawa multimedialna udostępniana jest zwiedzającym w ramach akcji
“Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem” organizowanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Sportu i
Turystyki, Wydział Turystyki, który jest koordynatorem wydarzenia.
III. Termin
Promocyjne zwiedzanie wystawy w ramach akcji możliwe będzie w dniach 29-30 maja
2021 . Organizator udostępnia 3 terminy zwiedzania: w dniu 29 maja pierwsze wejście
o godzinie 16.00, drugie wejście o godzinie 17.00, trzecie wejście o godzinie 18.00.
Czas zwiedzania wystawy szacuje się na około 45 minut.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Promocyjne zwiedzanie wystawy multimedialnej “Wahadło czasu” możliwe jest dla
mieszkańców Brześcia Kujawskiego i turystów odwiedzających miasto w dniach
obowiązywania akcji “Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”, tj. w dniach 29
maja w wybranych godzinach.
2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem udziału w zwiedzaniu ma obowiązek zapoznać
się z regulaminem. Regulamin wydarzenia jest dostępny pod adresem
www.bit.ly/WystawaBK i w Punkcie Informacji Turystycznej w Brześciu Kujawskim (w
budynku BCKiH Wahadło, ul. Kolejowa 44)
3. W promocyjnym zwiedzaniu wystawy mogą wziąć udział tylko osoby, które są
wpisane na listę uczestników i uiściły opłatę w kwocie 1 zł w recepcji Brzeskiego
Centrum Kultury i Historii “Wahadło” bezpośrednio przed wejściem.
4. Wpisanie na listę uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza i
rejestrację na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
5. Rejestracja uczestników zwiedzania możliwa będzie na w/w stronie od 20 maja od
godz. 9.00 i potrwa do momentu wyczerpania liczby dostępnych miejsc lub do 28 maja
2021 r. do godziny 21:00

6. Przed przystąpieniem do zwiedzania, na miejscu w Brzeskim Centrum Kultury i
Historii “Wahadło”, uczestnik podpisuje oświadczenie w związku ze stanem epidemii
COVID-19.
7. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren wystawy osoby z wyraźnymi
objawami choroby (jak np. kaszel, kichanie, gorączka).
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zwiedzaniu jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna. Opiekuna również obowiązuje rejestracja na stronie i
www.eskapada-z-przewodnikiem.pl i opłata 1 zł płatna w recepcji.
9. Uczestnik zwiedzania nie może być w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu
alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.
10. Pracownicy organizatora mogą odmówić wstępu na wystawę osobie, której
zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
11. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na wystawie oraz przestrzegać zasad
bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.
12. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i
prywatnego oraz zachowania porządku wokół siebie.

V. Organizacja zwiedzania promocyjnego
1. Zwiedzanie ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Planuje się, że
w każdym wejściu na wystawę weźmie udział do 20 osób.
2. O udziale w zwiedzaniu promocyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenie równoznaczne jest z zapisaniem się na wydarzenie na stronie
www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
6. W związku z epidemią COVID-19 zaleca się aby uczestnicy zwiedzania stosowali
maseczki. Przed wejściem do budynku BCKiH Wahadło należy zdezynfekować dłonie.
Płyn do dezynfekcji zapewnia organizator.
7. Uczestnik zwiedzania zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do
oznakowania i poleceń porządkowych wydawanych przez pracowników BCKiH Wahadło
oraz poruszania się tylko po wyznaczonych trasach zwiedzania.

VI. Ogólne zasady przebywania zwiedzających na terenie wystawy
1. Zwiedzający są zobowiązani, po wejściu do budynku, do zdezynfekowania rąk za
pomocą płynu dezynfekującego umieszczonego w strefie wejścia do budynku.
2. Dodatkowo rekomenduje się możliwie częste dezynfekowanie rąk za pomocą płynów
do dezynfekcji umieszczonych w ogólnodostępnych przestrzeniach w budynku BCKiH
Wahadło.
3. Zwiedzający będą zobowiązani w czasie przebywania na terenie wystawy do noszenia
maseczek ochronnych. Każda osoba odwiedzająca wystawę powinna posiadać własną
maseczkę ochronną.

4. Przy stanowisku kasowym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Pozostałe osoby
są zobowiązane do zachowywania 2-metrowego dystansu.
5. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania odległości co najmniej 2 metrów od
innych osób (za wyjątkiem sytuacji dopuszczanych przez przepisy).
6. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie wyznaczoną trasą, w jednym kierunku, bez
możliwości zawracania.
7. Zwiedzanie wystawy przez osoby z niepełnosprawnościami może odbywać się w
częściowej asyście pracownika BCKiH Wahadło. W tym przypadku dozwolone jest
zwiedzanie z odstępstwem od wyznaczonej trasy, zgodnie ze wskazaniem pracownika
BCKiH Wahadło.
8. Ruchem zwiedzających kierują pracownicy BCKiH Wahadło. Zwiedzający są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ich poleceń.
9. Zwiedzający wystawę proszeni są o:
1) przestrzeganie praw innych zwiedzających do oglądania w ciszy i spokoju wystaw,
2) nie spożywanie napojów i pokarmów w przestrzeniach ekspozycyjnych,
10. Kategorycznie niedozwolone jest palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w
budynku. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uruchomienie systemów
przeciwpożarowych.
11. Zabrania się wnoszenia na teren wystawy przedmiotów niebezpiecznych.
12. Zasady obowiązujące podczas zwiedzania wystawy szczegółowo reguluje regulamin
ogólny wystawy “Wahadło czasu”
VII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy zwiedzania promocyjnego w ramach akcji “Eskapada. Poznaj swój
region z przewodnikiem” nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie zwiedzania, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w zwiedzaniu jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w niej udział na własną
odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zwiedzania i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników
zwiedzania.
6. Organizator ma prawo zmienić program i czas zwiedzania przed jego rozpoczęciem,
informując o tym zgłoszonych uczestników.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Udział w zwiedzaniu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

IX. Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Koordynator akcji: Województwo
Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra
Całbeckiego.
2. Koordynator działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie
ze strukturą organizacyjną, tj. Wydział Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z
inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl.
4. Dane osobowe, tj. imię, nazwisko, wiek, e-mail, adres zamieszkania, będą
przetwarzane przez Koordynatora, w celu organizacji akcji, do celów procesu rejestracji
na wydarzenia oraz celów promocyjnych tj. wykorzystania do przesyłania drogą
e-mailową oraz poprzez portal Facebook.com informacji o innych wydarzeniach i
akcjach promocyjnych organizowanych przez Koordynatora.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie odrębnych zgód
Uczestników.
6. Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia
o
współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Podawane dane będą przechowywane w siedzibie Koordynatora oraz w wersji
elektronicznej na serwerze zatrudnionego do tego celu Wykonawcy (w zakresie
umowy) przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania,
usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
9. Uczestnik posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po
zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o
którym mowa w punkcie 7.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania
zobowiązanie Administratora danych wobec Uczestnika nie zostanie zrealizowane.
12. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Zgoda na przetwarzanie danych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię i
nazwisko, nr telefonu i adres e-mail), w związku z organizacją gry miejskiej
przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż wyrażenie powyższej
zgody jest dobrowolne i zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej,
zamieszczonej powyżej,
w tym z treścią przysługujących mi praw.
……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………..
( podpis uczestnika; rodzica, opiekuna w
przypadku uczestnika niepełnoletniego)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Ja,

niżej

podpisany/a)

......................................................................................

(czytelnie imię i nazwisko) udzielam nieodpłatnie zgody Brzeskiemu Centrum Kultury i Historii
„Wahadło”, z siedzibą
ul. Kolejowa 44, 87 - 880 Brześć Kujawski, na sporządzanie i

rozpowszechnianie

mojego

wizerunku,
w rozumieniu i w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

poprzez

zamieszczanie utrwalających go materiałów na:
●witrynie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „ Wahadło”,
●prowadzonych profilach w mediach społecznościowych (Facebook)
●pozostałych środkach przekazu reklamy
● materiałach promocyjnych i sprawozdaniach,
w związku z prowadzoną przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” działalnością.
Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną, a w tym z treścią
przysługujących mi praw.
………..................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” z siedzibą: ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie Państwa zgody wyłącznie w w/w celach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem np. w zakresie usług IT, na podstawie stosownych umów powierzenia. Państwa dane będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Na zasadach określonych w Ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usuwania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z Administratorem na wyżej podany adres
siedziby lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano
przed jej wycofaniem.

