Regulamin wydarzenia Noc Muzeów 2022
1. Organizator Nocy Muzeów 2022
1.1. Organizatorem wydarzenia Noc Muzeów 2022, zwanego dalej „Wydarzeniem” jest Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Świeciu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139 w Świeciu, zwany dalej
„Organizatorem”. Partnerem Wydarzenia jest Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Świeciu.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Wydarzenie odbywa się w dniu 14.05.2022 r., w godzinach 18:30-20:00.
2.2. Udział w Wydarzeniu obejmuje możliwość zwiedzania z pracownikiem Organizatora, zwanego dalej
„Przewodnikiem”, kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu (ul. Sądowa 21) przez
dorosłych i dzieci wraz z opiekunem prawnym/rodzicem.
2.3. Zwiedzanie w ramach Wydarzenia odbywa się wyłącznie w grupie o wyznaczonej przez
Organizatora godzinie (obowiązują zapisy). Liczebność Uczestników w grupie jest ograniczona: max
20 osób.
2.4. Zwiedzanie w ramach Wydarzenia ma ograniczony czas trwania, regulowany przez Przewodnika.
2.5. Przed przyjściem do kościoła należy przypomnieć dzieciom zasady zachowania się oraz zapoznać
się z niniejszym regulaminem.
2.6. Opiekun prawny/rodzic ma obowiązek pozostać z dzieckiem przez cały czas Zwiedzania i jest
zobowiązany do aktywnej współpracy z Przewodnikiem, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa i
utrzymania dyscypliny.
2.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego
podczas lub w związku ze udziałem w Wydarzeniu.
2.8. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
2.9. Organizator ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i
szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wydarzenia lub
niedostosowania się przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Wydarzenia przepisów
porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
2.10. W przypadku nagannego zachowania poszczególnych Uczestników Przewodnik ma prawo przerwać
Zwiedzanie.
2.11. W przypadku spóźnienia się na Zwiedzanie przepada wcześniejsza rezerwacja.
3. Rezerwacja zwiedzania
3.1. Rezerwacja zwiedzania jest możliwa od 4 do 13 maja w Punkcie Informacji OKSiR w Świeciu, ul.
Wojska Polskiego 139 (poniedziałek – piątek w godz. 09:00-18:00), tel. 52 562 73 71.
3.2. Rezerwacja, a także udział w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.3. Zwiedzanie można odwołać telefonicznie lub mailowo: 52 562 73 71, e-mail: jkaszubowski@oksir.eu.
4. Ochrona Wizerunku Uczestników Wydarzenia
4.1. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunków Uczestników Wydarzenia na zasadach
określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
4.2. Wydarzenie może być fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w Wydarzeniu jest
równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub
dokonywania innego rodzaju zapisu zwiedzania (w tym wizerunków uczestników) oraz na
pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału na stronach internetowych Organizatora,
związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi
nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

4.3. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby zwiedzania lub w celach
marketingowych (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.).
Świecie, 4.05.2022 r.

