REGULAMIN WYJAZDÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE
§ 1 Zasady ogólne
1.

Wyjazdy na wydarzenia kulturalne są integralną formą działalności Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie (zwanego dalej MDK w Mikołowie), zgodnie z jego Statutem.
2. Wyjazdy na wydarzenia kulturalne mają na celu:
a) poszerzanie świadomości kulturalnej uczestników,
b) poznawanie zabytków kultury i historii,
c) poznawanie nowych zjawisk i trendów w każdym rodzaju wyrazu artystycznego.
3. Uczestnikami wyjazdów na wydarzenia kulturalne organizowanych przez MDK w Mikołowie mogą
być osoby dorosłe.
4. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w wyjeździe jedynie wraz z rodzicem lub opiekunem, o ile
wydarzenie, na które odbywa się wyjazd, dopuszcza udział osób niepełnoletnich (MDK
w Mikołowie będzie informowało o tym fakcie w materiałach promocyjnych).
5. Wyjazdy na wydarzenia kulturalne organizowane są samodzielnie przez MDK w Mikołowie.
6. Przy zapisaniu pobierana jest zaliczka, której kwota określona jest w materiałach promocyjnych.
Pozostałą część kwoty osoba zapisująca się zobowiązuje się uiścić najpóźniej miesiąc przed
wydarzeniem lub w innym terminie ogłoszonym przez MDK.
§ 2 Obowiązki kierownika wyjazdu na wydarzenie kulturalne
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.

4.

5.

6.
7.

Kierownikiem wyjazdu na wydarzenie kulturalne jest Dyrektor MDK w Mikołowie, jego zastępca
lub inny pracownik MDK w Mikołowie wskazany przez Dyrektora MDK w Mikołowie.
Do zadań Kierownika wyjazdu należy:
opracowanie programu wyjazdu przy współpracy z Dyrektorem MDK w Mikołowie,
zapoznanie uczestników z regulaminem wyjazdu na wydarzenie kulturalne,
zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie wyjazdu
i zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
opieka nad uczestnikami wyjazdu,
dysponowane środkami finansowymi przeznaczonych na organizację wyjazdu, dokonanie
podsumowania i rozliczenia finansowego wyjazdu po jego zakończeniu.
Listy uczestników są sporządzane przy zachowaniu należytej staranności w zakresie ochrony
pozyskiwanych danych osobowych, a po wprowadzeniu ich do programu informatycznego MDK
w Mikołowie w celu przetwarzania pozyskanych danych dla celów statutowych MDK w Mikołowie
są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
Na podstawie listy uczestników sporządza się wydruk komputerowy z danymi osobowymi
obejmującymi imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, którym dysponuje
kierownik oraz opiekun wyjazdu w czasie jego trwania. Po zakończeniu wyjazdu w/w lista jest
niszczona. Wzór listy uczestników określa załącznik numer 1 do Regulaminu.
Każdy pełnoletni uczestnik wyjazdu na wydarzenie kulturalne, a w przypadku niepełnoletniego
uczestnika jego opiekun prawny, składa oświadczenie o akceptacji postanowień Regulamin
wyjazdów na wydarzenia kulturalne organizowane przez MDK w Mikołowie według wzoru
określonego w załączniku numer 2 do Regulaminu.
W ramach listy uczestników wyjazdu na wydarzenie kulturalne przetwarzane są następujące dane
osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu.
Podając dane uczestnik poświadcza także posiadanie lub nieposiadanie prawa do biletu ulgowego,
jeśli organizator wydarzenia takowe przewidział. Wykaz osób uprawnionych do ulgi, wg decyzji
organizatora wydarzenia, jest przez MDK podawany do publicznej wiadomości. Poświadczając

prawo do ulgi uczestnik zobowiązuje się do okazania dokumentu potwierdzającego prawo
w siedzibie organizatora wydarzenia.
8. Kierownik wyjazdu zobowiązany jest niezwłocznie informować Dyrektora MDK w Mikołowie
o zaistniałych wypadkach, pojawiających się problemach lub innych zdarzeniach mających wpływ
na przebieg wyjazdu.
9. MDK w Mikołowie zastrzega, że wyjazd na wydarzenie kulturalne odbędzie się pod warunkiem
zgłoszenia się minimalnej grupy uczestników, określonej przez organizatora. Brak minimalnej ilości
zgłoszeń uprawnia MDK w Mikołowie do odwołania planowanego wyjazdu na wydarzenie
kulturalne.
10. MDK w Mikołowie odwołuje wyjazd na wydarzenie kulturalne w przypadku jego odwołania przez
organizatora wydarzenia.
11. MDK w Mikołowie zastrzega, że z przyczyn niezależnych od niego np. niemożność wynajęcia
pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, brak odpowiedniej
infrastruktury do obsługi osób niepełnosprawnych u organizatora wydarzenia kulturalnego, może
odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału lub wypowiedzieć zgłoszonemu uczestnikowi udział
w organizowanym wyjeździe na wydarzenie kulturalne.
§ 3 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczestnikami wyjazdu
1.
2.

3.
4.
5.

Na wyjeździe na wydarzenie kulturalne opiekę nad grupą uczestników nie przekraczającą 50 osób
sprawować będzie przynajmniej jedna osoba.
Ilość opiekunów wyjazdu na wydarzenie kulturalne może ulec zwiększeniu uwzględniając wiek,
stan zdrowia, niepełnosprawność, a także specyfikę wydarzenia kulturalnego oraz warunki,
w jakich będzie się odbywało wydarzenie kulturalne.
Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu opiekun wyjazdu jest bezwzględnie zobowiązany
sprawdzać stan liczbowy uczestników.
Uczestnicy wyjazdu na wydarzenie kulturalne każdorazowo są objęcie ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Wyjazdy na wydarzenia kulturalne powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym
w harmonogramie miejscu i czasie.
§ 4 Obowiązki uczestników wyjazdu na wydarzenie kulturalne

Uczestnik wyjazdu na wydarzenie kulturalne jest zobowiązany:










przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
poinformować opiekuna wyjazdu na wydarzenie kulturalne o ewentualnym złym samopoczuciu,
wykonywać polecenia kierownika i opiekunów wyjazdu na wydarzenie kulturalne,
w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać
pojazdu,
w czasie postoju pojazdu oraz w czasie wydarzenia kulturalnego nie oddalać się od grupy bez zgody
opiekuna,
zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
dbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników wyjazdu na wydarzenie kulturalne,
traktować z należytym szacunkiem obiekty, w których organizowane są wydarzenia kulturalne,
zapoznać się i przestrzegać regulamin wyjazdu na wydarzenie kulturalne.
§ 5 Postanowienia końcowe

1.

Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
odpowiedzialność cywilną ponosi osobiście pełnoletni uczestnik wyjazdu na wydarzenie
kulturalne, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – rodzice lub opiekunowie.

2.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)

Wpisanie na listę uczestników wyjazdu na wydarzenie kulturalne jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych tam zawartych oraz zapoznaniem się z niniejszym
obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych dalej zwane: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w
którym organizator informuje, iż:
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie, ul. Rynek
19, 43-190 Mikołów, NIP: 635-18-37-086,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@mdkmikolow.eu,
Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu
realizacji zadań statutowych MDK w Mikołowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a także na
podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
wizerunkowych i w związku z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. do budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni
publicznej i w mediach, w tym danych osobowych Pana/Pani dziecka tj.: publikacja zdjęć i filmów
z wizerunkiem na stronie internetowej, profilu MDK na Facebooku oraz w prezentacjach,
folderach, ulotkach, wystawach, filmikach promocyjnych, co zostaje potwierdzone
własnoręcznym podpisem złożonym przez uczestnika wyjazdu na wydarzenie kulturalne lub
rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika.
Podstawą prawną przetwarzania jest również obowiązek prawny nałożony na administratora
w zakresie księgowania wpłat i prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu na podstawie art.
6 ust.1 lit c) RODO.
kategoria danych: niewrażliwe.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie nadrzędnych przepisów prawa lub podmiotom, z którymi administrator ma
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia wydarzenia
lub do czasu wniesienia sprzeciwu, w tym dane osobowe Pana/Pani dziecka. W przypadku
wniesionych opłat potwierdzenie wpłat będzie archiwizowane zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
Pan/Pani ma prawo: dostępu do danych osobowych, ich sportowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach innych niż statutowe, w tym
dane osobowe Pana/Pani dziecka. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy się kontaktować
na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby MDK.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz do innych organizacji międzynarodowych. Za wyjątkiem sytuacji wyrażenia
zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych.
Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych
przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000].

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak podania minimalnego zakresu
danych uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu opisanym w niniejszym regulaminie.

załącznik numer 1 do Regulaminu

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA WYDARZENIE KULTURALNE

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.
16.
17.
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21.
22.
23.
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27.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Imię i nazwisko

numer telefonu

bilet ulgowy

załącznik numer 2 do Regulaminu

Mikołów, dnia ……………..…………

OŚWIADCZENIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu wyjazdów na wydarzenia kulturalne
organizowane przez MDK w Mikołowie, przyjmuję je do wiadomości i akceptuję jego treść.

…………………………………………………………
podpis uczestnika wyjazdu
lub rodzica/opiekuna prawnego*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka w celu
niezbędnym do organizacji wyjazdu, zgodnie z Regulaminem.

…………………………………………………………
podpis uczestnika wyjazdu
lub rodzica/opiekuna prawnego*

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam** zgody na przetwarzanie danych osobowych moich/dziecka w celach
promocyjnych i informacyjnych MDK, tj.: publikacja zdjęć i filmów z wizerunkiem na stronie
internetowej, profilu MDK na Facebooku i Instagramie oraz w prezentacjach, folderach, ulotkach,
wystawach, filmikach promocyjnych i prasie lokalnej.
…………………………………………………………
podpis uczestnika wyjazdu
lub rodzica/opiekuna prawnego*
*dotyczy niepełnoletniego uczestnika wyjazdu na wydarzenie kulturalne
** niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych jest zawarty w Regulaminie wyjazdów na
wydarzenia kulturalne, do którego niniejszy załącznik stanowi integralną część.

