
Regulamin wydarzenia Forum Kultury Wrażliwej 2019 oraz koncertu zespołu November Project 
(dalej: „Regulamin”) 
 

1. Osoby biorące udział w Forum Kultury Wrażliwej 2019, które poświęcone jest tematowi dostępności instytucji 
kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz/lub w koncercie zespółu November project, zwanym dalej 
„Wydarzeniem”, które odbywa się w dniu 17 grudnia 2019 roku, w godz. 09.00‒20.30 w Karcher Hali Cracovia 
Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Focha 40, 30-119 Kraków, akceptują poniższy Regulamin. Wydarzenie 
organizowane jest w ramach projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa 2019”, finansowane ze środków 
Województwa Małopolskiego. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 lipca 1943 nr 17c, 30-
233 Kraków.  

3. W ramach Wydarzenia odbędą się wykłady, panele oraz warsztaty, zgodnie z programem Wydarzenia 
zamieszczonym na stronie: www. kulturawrazliwa.pl/iii-forum-kultury-wrazliwej/ 

4. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji poprzez formularz 
elektroniczny zamieszczony na stronie www.kulturawrazliwa.pl/iii-forum-kultury-wrazliwej/.   

5. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00, a kończy się wraz z wyczerpaniem limitu 
miejsc. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Rejestracja na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu są jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
8. Osoba dokonująca rejestracji poprzez formularz elektroniczny podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych można skontaktować się z panem Tomaszem Włodarskim: wlodarski@mik.krakow.pl, tel.: 
533 310 438. Pełni on funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Organizator przetwarza dane osobowe na 
podstawie art 6. punkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO). Punkt ten mówi, 
że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, ponieważ Organizator realizuje obowiązek prowadzenia 
działalności kulturalnej. Po zakończeniu Wydarzenia dane osobowe zostaną przez Organizatora usunięte, z 
wyjątkiem adresu mailowego osoby dokonującej rejestracji na Wydarzenie, w celu informowania o wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Dane osobowe nie są przekazywane 
innym podmiotom, z wyłączeniem systemu dostarczanego przez Google Ireland Ltd, który wykorzystywany jest do 
wysyłki e-mailowej oraz przechowywania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by Organizator mógł zapewnić bezpieczny udział w Wydarzeniu 
osobie, której dane są przetwarzane. Każda osoba może swoje dane sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. 
W tym celu prosimy o kontakt z IOD. W przypadku wątpliwości, można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

9. Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej 
zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu 
i wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, 
w której zostanie wykorzystana dokumentacja z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną 
i nieograniczoną czasowo zgodę. 

10. Na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, nie mogą przebywać osoby, które swoim zachowaniem 
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

11. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, w którym odbywa się Wydarzenie. 
Wyjątek stanowi wprowadzenie psa przewodnika. 

12. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
13. Uczestnik Forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu 

Niepełnosprawnych  dostępnego na stronie karcherhalacracovia.pl (dokument pdf) 
14. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie www.kulturawrazliwa.pl. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 

z chwilą jego opublikowania na stronie www.kulturawrazliwa.pl. 
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