
Regulamin organizacyjny wydarzeń 
 w ramach programu towarzyszącego wystawie 

“Odetchnąć pięknem”  
  

1. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 1 

jest Organizatorem cyklu spacerów pt. „Odetchnąć pięknem...”, zwanych dalej 

„wydarzeniem”, w ramach których przedstawiciele Muzeum w formie spaceru 

oprowadzają uczestników po wybranych miejscach na terenie Wilanowa i okolic 

związanych z tematyką odpoczynku i natury. 

2. Celem spacerów jest przybliżenie fauny i flory dzielnicy Wilanów i okolic oraz aktywizacja 

lokalnej społeczności poprzez promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 

na łonie natury. 

3. Łącznie odbędą się dwa spacery oraz warsztaty w terminie od 23 lipca do 31 sierpnia 2022 

r. Dokładne terminy wydarzeń będą podawane na stronie internetowej 

[ https://www.mt514.pl/] i w mediach społecznościowych Organizatora.  

4. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.  

5. Zgłoszenia na udział w wydarzeniu przyjmowane za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora 

[ www.mt514.pl/odetchnacpieknem]. 

6. Każde wydarzenie jest realizowane przy udziale minimum 5 uczestników. 

7. Wydarzenia towarzyszące przewidziane są dla uczestników od 13 roku życia. Osoby 

poniżej osiemnastego roku życia powinny zgłaszać się z pełnoletnim opiekunem. 

8. Wydarzenia rozpoczynają się i kończą w miejscu zbiórki wskazanym przez Organizatora. 

Dokładne miejsce zbiórki zostanie podane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. Do miejsca zbiórki należy dotrzeć we własnym zakresie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wydarzeń w przypadku zdarzeń 

losowych, które wystąpią w czasie wydarzenia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku prognoz 

wystąpienia zjawisk pogodowych stanowiących ryzyko dla zdrowia i życia (upał, silny 

wiatr, burze, intensywne opady, gradobicia). O odwołaniu wydarzenia Organizator 

powiadomi telefonicznie uczestników najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. 

11. Uczestnicy akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na 

udział w wydarzeniu oraz, że nie będą sobie rościć żadnych praw i żądań w stosunku do 

Organizatora z tytułu ewentualnych nieszczęśliwych wypadków i /lub problemów 

zdrowotnych w trakcie i/lub będących następstwem wydarzenia. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wydarzeń oraz 

następstwa z niego wynikające w tym za wypadki losowe, w szczególności chwilowy lub 

stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. Uczestnicy wydarzeń winni być 

ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
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13. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej dla uczestników wydarzeń w trakcie ich 

trwania jak i po ich ukończeniu.  

14. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych i/lub biorących udział w wydarzeniu, 

a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Uczestnicy wydarzenia nie 

mogą być pod wpływem żadnych środków odurzających i napojów alkoholowych. Osoby, 

u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków 

odurzających lub napojów alkoholowych nie zostaną dopuszczone do udziału 

w wydarzeniu. 

15. Uczestnicy wydarzenia powinni dostosować strój do warunków atmosferycznych 

i terenowych. 

16. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora oraz 

przewodnika wydarzenia, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

17. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia  posiłków ani napojów. Należy je mieć 

we własnym zakresie. 

18. Organizator zezwala na udział Uczestnika wydarzenia z psem, pod warunkiem 

zachowania niezbędnych względów bezpieczeństwa i porządku (smycz, kaganiec), które 

mają na celu zapewnienie właścicielowi pełnej kontroli nad zachowaniem psa i braku 

stworzenia przez niego sytuacji niebezpiecznej. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany do 

naprawienia wyrządzonej przez zwierzę szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego 

nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. 

19. Uczestnik wydarzenia biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie wyraża zgodę na 

zarejestrowanie wydarzenia  przez Organizatora w formie fotografii oraz filmu 

reportażowego oraz udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie i przestrzeni 

terytorialnej prawa do wykorzystywania fotografii oraz filmu w celu związanym ze 

statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. 

materiałów na stronie internetowej Organizatora https://www.mt514.pl/, w mediach 

społecznościowych Muzeum: 

https://www.facebook.com/Mt5.14muzeum/,https://www.facebook.com/wolontariat.

Mt5.14/,https://www.facebook.com/EdukacjaMt514 oraz wykorzystanie wyżej 

wskazanych materiałów do celów: edukacyjnych, wystawienniczych, publikacyjnych, 

projektów artystycznych, działań związanych z wolontariatem i na następujących polach 

eksploatacji: 

(1) utrwalanie na dowolnym nośniku, 

(2) zwielokrotnianie dowolną techniką, 

(3) wprowadzanie do obrotu, 

(4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

(5) publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką, 

(6) nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii, 
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(7) udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne 

udostępnianie (zdjęć/filmu), które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

oświadczenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym). 

20. Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej – RODO 

Organizator informuje, że: Dane osobowe uczestników wydarzenia  będą przetwarzane 

wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia do komunikacji z uczestnikami, 

a także przetwarzania wizerunku z związku z uczestnictwem w wydarzeniu:  

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

2) Administratorem danych osobowych uczestników spacerów jest Mt 5,14 | Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, 

ul. Augusta Hlonda 1 w Warszawie (02-972); adres e-mail: 

inspektor.rodo@mt514.pl; 

3) W sprawie danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres siedziby 

Organizatora lub na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej; 

4) Dane osobowe uczestników wydarzenia  mogą być udostępnione zewnętrznym 

współpracującym na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wydarzenia, m.in. 

podmiotom prowadzącym warsztaty i oprowadzania w ramach wydarzenia ; 

5) Dane osobowe uczestników wydarzenia  nie będą przekazywane do państw trzecich, 

organizacji międzynarodowych; 

6) Dane osobowe uczestników wydarzenia  będą przechowywane przez okres 2 lat nie 

dłużej niż do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń 

7) Każdemu uczestnikowi wydarzenia  przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą przetwarzania danych jest 

zgoda art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę 

przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed 

terminem cofnięcia, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) Każdy uczestnik wydarzenia  ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  
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9) Każdemu uczestnikowi wydarzenia  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacjach 

określonych w art. 77 ust. 1 RODO; 

10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

21. Udział w spacerze jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i oznacza zgodę 

na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika spaceru oraz jego imienia i nazwiska 

w relacjach z wydarzenia, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatora oraz udzielenia Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 

w poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, 

w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie zdjęć, materiałów, wywiadów 

i nagrań na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, w radiu 

i telewizji, na wystawach. Wszelkie powyższe materiały mogą być wykorzystywane 

na potrzeby reklamowe, promocyjne Muzeum oraz do innych celów statutowe 

związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 

23. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. 

24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na wydarzenia. 

  


