
Regulamin wydarzenia  
Spacer przyrodniczy w Kamieniołomie Libana 
(dalej: „Regulamin”) 

 
1. Osoby biorące udział w Spacerze przyrodniczym w Kamieniołomie Libana. z panem Kasprem            

Jakubowskim, który odbywa się w przestrzeni otwartej na terenie Kamieniołomu Liban w Krakowie, w              
dniu 25 lipca 2020 r., zwanego dalej „Wydarzeniem”, akceptują poniższy Regulamin. 

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

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej „Uczestnikiem/ami Wydarzenia”, które           
biorą udział w Wydarzeniu. Uczestnik Wydarzenia obowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie             
przyjętymi normami zasad współżycia społecznego i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych            
osób obecnych na Wydarzeniu oraz stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby, które: 
a) odbywają kwarantannę, miały kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (choroba          

Covid-19) oraz których członkowie najbliższej rodziny/ z najbliższego otoczenia rodziny         
przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej; miały kontakt z osobą przybywającą z           
zagranicy, jak również osoby w stanach infekcji z niepokojącymi objawami sugerującymi           
zakażenie chorobą COVID-19, tj.: kaszlące, kichające, z podwyższoną temperaturą, osłabieniem          
organizmu oraz bólami głowy i mięśni. 

b) nie dokonały rejestracji zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 8-10 Regulaminu. 
5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania podstawowych zasad zapobiegawczych         

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i innych branżowych           
wytycznych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i zobowiązuje się do zachowania dystansu           
społecznego i odległości pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia co najmniej 2 metrów. Z obowiązku            
utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki          
(do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają           
usta i nos). 

6. W przypadku wystąpienia wśród Uczestników Wydarzenia podczas Wydarzenia niepokojących         
objawów sugerujących zakażenie chorobą COVID-19, Wydarzenie zostanie niezwłocznie przerwane         
i zostaną podjęte stosowne działania w szczególności zostanie powiadomiona właściwa stacja          
sanitarno-epidemiologiczna a Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do ścisłego stosowania się do           
wydanych instrukcji i poleceń.  

7. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19),         
sporządzona zostanie lista Uczestników Wydarzenia, którzy w tym samym czasie mogli przebywać z             
osobą podejrzaną o zakażenie i lista ta zostanie przekazana odpowiedniemu inspektorowi           
sanitarnemu.  

8. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Na Wydarzenie obowiązuje            
wcześniejsza rezerwacja. 

9. Liczba miejsc na Wydarzenie jest ograniczona do 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
10. Rezerwacja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Rezerwacja obejmuje           

również dzieci, które ukończyły 3 lata, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12 niniejszego Regulaminu.             
Jedna osoba może zarezerwować do 5 miejsc, w tym dzieci. 

11. Rezerwacja prowadzona jest poprzez formularz on-line dostępny na stronie rezerwacja.autoportet.pl          
i rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 16.00                       
lub z dniem wyczerpania limitu miejsc. 

12. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za pozostającym/mi pod jego opieką nieletnim/mi          
 i zobowiązuje się do sprawowania nad nim/nimi należytej opieki i nadzoru.  

13. Osoba dokonująca rezerwacji poprzez formularz on-line na Wydarzenie, podaje swoje dane osobowe            
imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Po zakończeniu Wydarzenia dane te zostaną przez             
Organizatora usunięte, za wyjątkiem adresu mailowego osoby dokonującej rezerwacji na Wydarzenie,           
który zostanie wykorzystany w celu wysyłania poprzez Newsletter MIK, informacji o wydarzeniach            
kulturalnych i działalności kulturalnej prowadzonej przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.           
Podanie danych jest dobrowolne, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych             
osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się               

http://rezerwacja.autoportret.pl/


z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w MIK. Dane osobowe wykorzystywane są w MIK na             
podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. MIK              
realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. Dane przechowujemy, wykorzystując        
oprogramowanie firmy Google Ireland Ltd. W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść            
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. 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. 

15. Na terenie kamieniołomu Libana, w czasie Wydarzenia nie mogą przebywać osoby, które swoim             
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

16. Zalecamy Uczestnikom Wydarzenia dostosowanie ubioru do pogody, nakrycie głowy oraz użycie           
repelentu na owady. 

17. Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, i oświadcza, że jest w pełni świadomy, że pomimo zachowania              
przy organizacji Wydarzenia wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne          
ryzyko zakażenia Uczestnika Wydarzenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) oraz, że          
uczestniczy w Wydarzeniu na własne życzenie i własną odpowiedzialność.  

18. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
19. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia pod adresem       

autoportret.pl/regulamin-spaceru-25-07-2020 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie            
w życie z chwilą jego publikacji pod adresem autoportret.pl/regulamin-spaceru-25-07-2020 
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