
Regulamin wydarzenia Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 Edukacja+Kultura 
(dalej: „Regulamin”) 
 

1. Osoby biorące udział w Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 Edukacja+Kultura, które poświęcone jest 
tematowi edukacji kulturowej prowadzonej w województwie małopolskim oraz zagadnieniu współpracy pomiędzy 
podmiotami z sektora kultury i oświaty na potrzeby realizacji inicjatyw edukacyjno-animacyjnych, zwanym dalej 
„Wydarzeniem”, które odbywa się w dniu 14 listopada 2018 roku, w godz. 09.00‒16.30 w Centrum Kongresowym 
ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, akceptują poniższy Regulamin. Wydarzenie organizowane 
jest w ramach projektu „Synapsy – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, dofinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016‒2018.  

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

3. Współorganizatorem Wydarzenia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.  
4. W ramach Wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne oraz warsztaty, zgodnie z programem Wydarzenia 

zamieszczonym na stronie edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. 
5. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji poprzez formularz 

elektroniczny zamieszczony na stronie edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. Udział w warsztatach organizowanych 
w ramach Wydarzenia wymaga zaznaczenia dodatkowego pola podczas dokonywania rejestracji. Jedna osoba 
może zarejestrować się na jeden warsztat. 

6. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 10.00, a kończy się w dniu 12 listopada 2018 r. 
o godz. 16.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc. 

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

Regulaminie. 
9. 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 kolejnej edycji 
Forum „Synapsy – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”. 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.  

10. 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. 

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

12. Uczestników Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren, w którym odbywa się Wydarzenie. 
13. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
14. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej 

edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. 
15. Uczestnik Forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu użytkowania obiektu Centrum Kongresowego ICE 

Kraków dostępnego na stronie ice icekrakow.pl. 
16. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 

z chwilą jego opublikowania na stronie edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. 
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