REGULAMIN „NOCY ŚNIĄCYCH RYCERZY”
W OŚRODKU KULTURY MORSKIEJ
NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU
16/17 MAJA 2015

1.

„Noc Śniących Rycerzy” jest częścią programu Europejskiej Nocy Muzeów 2015 w
Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

2.

„Noc Śniących Rycerzy”, zwana dalej „wydarzeniem”, odbędzie się w Ośrodku Kultury
Morskiej w Gdańsku (oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku) w nocy
16/17 maja 2015 r. w godzinach 19.00 (16 maja 2015 r.) - 1.00 (17 maja 2015 r.).

3.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

4.

Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 8-10 lat.

5.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

6.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu dziecka należy do Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku.

7.

Wzięcie udziału dziecka w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna
na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
w celach promocji i informowania o działalności Muzeum bez prawa do
wynagrodzenia z tego tytułu obecnie jak i w przyszłości. Uprawnienie do
wykorzystania wizerunku obejmuje w szczególności zamieszczanie zdjęcia na stronie
internetowej Narodowego Muzeum Morskiego, na profilu Facebook, na ulotkach,
plakatach i zaproszeniach oraz innych drukowanych formach promocji i informowania
o działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Upoważnienie zostaje
udzielone bezterminowo. Upoważnienie nie jest ograniczone terytorialnie tzn.
odnosi się/ jest skuteczne zarówno do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza
nim
Rodzic/opiekun dziecka pragnącego wziąć udział w wydarzeniu, zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz prawidłowego wypełnienia formularza
zgłoszenia i wysłania skanu zgłoszenia (z podpisem) pocztą elektroniczną na adres
k.jezierewska@nmm.pl do 30 kwietnia 2015 roku.

8.

9.

Narodowe Muzeum Morskie prześle potwierdzenie do osób zakwalifikowanych do
udziału w wydarzeniu do 11 maja 2015 roku. Dlatego przy wypełnianiu formularza
konieczne jest podanie adresu mailowego.

10.

Rodzic/opiekun zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest do osobistego
przyprowadzenia dziecka w dniu 16 maja 2015 roku o godzinie 19.00 do Ośrodka
Kultury Morskiej, oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ulica
Tokarska 21-25, 80-888 Gdańsk (wejście od ulicy Tokarskiej lub Długiego Pobrzeża),
oraz do osobistego odebrania dziecka w dniu 17 maja 2015 roku o godzinie 1.00 w
OKM. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi Narodowego Muzeum
Morskiego, zwanemu dalej „edukatorem” i od niego odbiera dziecko.

11.

Rodzic/opiekun dziecka podczas przekazywania dziecka pod opiekę edukatora oraz
przy jego odbiorze powinien okazać dokument wskazujący na to, że jest on jego
prawnym opiekunem.
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12.

Rodzic/opiekun zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest w dniu 16 maja 2015
roku dostarczyć edukatorowi podpisany oryginał formularza zgłoszenia.

13.

Edukator podaje rodzicowi/opiekunowi numer kontaktowy i jest zobowiązany do
każdorazowego odbierania połączeń od rodzica/opiekuna.

14.

Rodzic/opiekun podaje edukatorowi numer kontaktowy i jest zobowiązany do
każdorazowego odbierania połączeń od edukatora. Dzieci nie powinny przynosić
własnych telefonów/smartfonów.

15.

Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków w czasie trwania wydarzenia. Każde
dziecko powinno mieć własne jedzenie oraz napoje, które będzie mogło spożyć w
czasie przerwy w zabawie.

16.

Każde dziecko musi przestrzegać regulaminów obowiązujących w Narodowym
Muzeum Morskim w Gdańsku oraz zasad ustanowionych przez organizatorów. W
przypadku nie stosowania się przez dziecko do zapisów niniejszego punktu
rodzic/opiekun, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia, zobligowany jest do
osobistego odebrania dziecka z Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku.

17.

W przypadku pojawienia się dolegliwości zdrowotnych podczas zabawy dziecko
powinno o niniejszym fakcie poinformować organizatorów. Organizator zastrzega
sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka z objawami mogącymi wskazywać na chorobę
do udziału w wydarzeniu.

18.

Jeżeli w czasie zabawy wystąpią dolegliwości zdrowotne dziecka mogące budzić
poważne zaniepokojenie edukatora, jest on upoważniony do wezwania pogotowia w
pierwszej kolejności, zaś w drugiej kolejności powiadomienia o tym fakcie
rodzica/opiekuna.

19.

W przypadku rezygnacji z wydarzenia, rodzic/opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie
zawiadomić Narodowe Muzeum Morskie, wysyłając mail na adres
k.jezierewska@nmm.pl .

20.

Rodzic zgłaszając dziecko do udziału w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych jak i danych osobowych dziecka dla celów realizacji
wydarzenia. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w polu uwagi
danych dotyczących stanu zdrowia dziecka, rodzic wyraża zgodę na ich przetwarzanie
dla celów realizacji wydarzenia.

21.

Administratorem danych osobowych jest Narodowe Muzeum Morskie Morskim w
Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie z
wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nr 14/92 , Regon 000635075, NIP 583-12-81-033. Każda
osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania
zgłoszenia i ewentualnego uczestnictwa w wydarzeniu.
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