Regulamin wydarzenia kulturalnego
„Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem”
I Informacje ogólne
1. Organizatorem wydarzenia kulturalnego „Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem”,
określanego dalej jako „wydarzenie”, jest Fabryka Sztuk z siedzibą w Tczewie (83-110) przy
ul. 30 Stycznia 4.
2. Wydarzenie odbędzie się 26 września 2020 roku w godz. 12.00-13.30 na terenie miasta
Tczewa.
3. W przypadku niesprzyjającej pogody zamiast spaceru po Starym Mieście odbędzie się
zwiedzanie wraz z przewodnikiem wystawy „Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek”
w salach wystawowych Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie.
4. Celem wydarzenia jest propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Tczewa.
5. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl
oraz w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4 - punkt obsługi klienta.
6. We wszystkich kwestiach związanych z wydarzeniem należy kontaktować się wyłącznie
z pracownikami Fabryki Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, tel.: 607 471 550.
II Zasady uczestnictwa
1. W wydarzeniu mogą brać udział:
•

osoby dorosłe,

•

dzieci – pod opieką osoby dorosłej, wskazanej w Formularzu zgłoszenia,

określani dalej jako „uczestnik”.
2. Uczestnik wydarzenia musi być zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy
zapalenia spojówek, biegunka, wymioty, ból gardła. W przypadku wystąpienia ww. objawów,
które mogły nastąpić w okresie pomiędzy datą złożenia zgłoszenia a terminem wydarzenia,
uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z wydarzenia.

3. Nie wolno brać udziału w wydarzeniu, jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba zakażona
koronawirusem SARS-CoV-2, na kwarantannie lub w izolacji domowej albo uczestnik miał
w ciągu ostatnich 2 tygodni od terminu wydarzenia kontakt z ww. osobą. Uczestnik nie może
być na kwarantannie, w izolacji domowej, pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku
zmiany ww. sytuacji, która mogła nastąpić w okresie pomiędzy datą złożenia zgłoszenia
a terminem wydarzenia, uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z wydarzenia.
4. Warunkiem, aby zostać uczestnikiem wydarzenia jest: zapoznanie się przez uczestnika
z Regulaminem wydarzenia oraz wypełnienie Formularza zgłoszenia, który dostępny jest na
stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl lub w wersji papierowej w Fabryce Sztuk, 83110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, punkt obsługi klienta.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń do 24 września 2020 roku włącznie.
6. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na wydarzenie.
7. O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Każda osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się na
wydarzenie.
9.

Rezygnacja

z

wydarzenia

przyjmowana

jest

drogą

mailową:

promocja@fabrykasztuk.tczew.pl
10. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
III Organizacja
1. Wydarzenie prowadzone jest na świeżym powietrzu oraz opcjonalnie w salach
wystawienniczych przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie.
2. Liczba miejsc jest ograniczona: 10-12 osób.
3. Trasę spaceru opracowuje licencjonowany przewodnik – pracownik Fabryki Sztuk,
a w przypadku jego absencji – inny pracownik merytoryczny Fabryki Sztuk.
4. Uczestnik w dniu wydarzenia zgłasza się do mobilnego Punktu Obsług Klienta na dziedzińcu
Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie, w celu potwierdzenia uczestnictwa.
5. Uczestnik musi stosować się do poleceń pracowników Fabryki Sztuk i Służb Porządkowych,
również tych dotyczących reżimu sanitarnego (np. dezynfekcja rąk, zajmowanie wyznaczonych
miejsc, konieczność zasłaniania nosa i ust w pomieszczeniu oraz na powietrzu – w tym ostatnim

przypadku tylko wtedy, gdy nie jest możliwy zachowany dystans 1,5 m pomiędzy nim a innymi
osobami, stosowanie własnych materiałów do zasłaniania nosa i ust; obowiązek zachowania
odpowiedniego dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby, która towarzyszy osobie
z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie).
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków podczas wydarzenia, z wyjątkiem picia wody/soku
w opakowaniach nieszklanych, przyniesionych przez uczestnika.
7. Zakaz uczestnictwa w wydarzeniu dotyczy:
•

osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe,

broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia,
•

osób zachowujących się agresywnie, będących pod wpływem alkoholu lub środków

odurzających, stwarzających zagrożenie dla innych osób albo niestosujących się do zapisu
niniejszego Regulaminu.
IV Informacje związane z ochroną danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego jest Fabryka
Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską inspektor@um.tczew.pl.
3. Dane osobowe uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w celach
organizacji wydarzenia.
4. Dane osobowe uczestnika i/lub rodzica albo opiekuna prawnego będą udostępniane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym
przede wszystkim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.
5. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika, rodzica/opiekuna
prawnego jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator nie będzie
posiadał tych danych, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.
9. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny, wysyłając formularz zgłoszenia, w szczególności
oświadcza, że:
a) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jego i uczestnika jest
Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji wydarzenia,
c) zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie wydarzenia.

