Regulamin balu karnawałowego „Mali Odkrywcy”

1.
Regulamin balu „Mali Odkrywcy” (zwanej dalej balem) jest wydany przez jej organizatora –
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (zwanego dalej Organizatorem).
2.

Planowany termin i czas: 12.01.2019r. w godzinach 15.00 – 18.00*.
*godzina zakończenia może ulec zmianie.

3.

Miejsce: Sztolnia Królowa Luiza, budynek Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu.

4.
W programie balu przewidziano w godzinach od 15.00 do 18:00 organizację licznych atrakcji
pod postacią m.in.:
a)

kreatywne warsztaty plastyczne*,

b)

zabawy taneczne*,

c)

animacje*,

d)

modelowanie balonów*,

e)

wykonanie zdjęcia w fotobudce*,

f)

wybór króla i królowej balu*,

g)

zabawy przy muzyce* ,

h)

zabawy z wodzirejem i DJem*,

*Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie.
5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Bilet jest płatny 35,00 zł brutto/osobę dla dziecka oraz
1,00 zł brutto/osobę dla rodzica, opiekuna prawnego.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 32 271 40 77 od poniedziałku do niedzieli w
godzinach 8.30 -19.30.
Bilety zakupione online lub przy stanowiskach kasowych nie podlegają zwrotowi.
6. W balu mogą wziąć udział wszyscy chętni (sugerowana grupa wiekowa dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych). Dzieci poniżej 7 roku życia zobowiązane są do wejścia na teren z opiekunem
prawnym.
7. Za bezpieczeństwo i prawidłowe warunki techniczne podczas korzystania z poszczególnych atrakcji
odpowiadają podmioty będące ich właścicielami – użyczające ich na czas trwania imprezy. Każda z
atrakcji zabezpieczona będzie przez wyznaczone przez te podmioty osoby przez cały czas
funkcjonowania atrakcji.

8. Osoby poniżej 7 roku życia pozostające pod nadzorem opiekunów prawnych oraz pozostali
uczestnicy atrakcji korzystają z nich na własną odpowiedzialność, podporządkowując się jednocześnie
do poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące.
9. Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenia:
,,Służba Porządkowa” - pracownicy agencji ochrony osób i mienia, wyróżniający się
elementami ubioru, legitymujący się identyfikatorami, mający zapewnić bezpieczeństwo osób
uczestniczących w imprezie,
-

„Służba informacyjna” - osoby wyznaczone przez Organizatora do udzielania informacji,

,,Teren balu” – Sztolnia Królowa Luiza przy ulicy Wolności 408 w Zabrzu (obiekt należący do
Organizatora),
-

,,Uczestnik Imprezy” – osoba biorąca udział w Imprezie i przebywająca na Terenie balu.

10.

Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania w trakcie balu:

-

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

-

materiałów wybuchowych,

-

wyrobów pirotechnicznych,

-

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

-

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

11.
Organizator zabrania wnoszenia na Teren wszelkich napojów, a w szczególności napojów
zawierających alkohol.
12.
Organizator zabrania prowadzenia na Terenie jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej bez jego autoryzacji.
13.

Organizator może odmówić wstępu na bal karnawałowy osobom:

a)
znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
b)
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub
substancje,
c)
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa osobom lub mieniu na terenie Imprezy,
d)
Organizator (w tym przez Służbę Porządkową) będzie wzywał takie osoby do opuszczenia
Terenu a osoby naruszające przepisy prawa przekazywał (poprzez Służbę Porządkową) Straży Miejskiej
lub Policji,
e)

osoby pełnoletnie, obecne na balu karnawałowym „Mali Odkrywcy”

wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swojego
dziecka/dzieci w materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych
przez Organizatora,
f)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”; za taką uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę
wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
14.
Osoby uczestniczące zobowiązane są do podporządkowania się wymogom Regulaminu,
obowiązującym przepisom porządkowym i poleceniom porządkowym Organizatora, które mogą być
wydawane przez jego przedstawiciela lub Służbę Porządkową.
15.
Osoby niedostosowujące się do Regulaminu lub poleceń porządkowych Organizatora będą
wzywane do opuszczenia Terenu balu. Osoby naruszające przepisy prawa będą przekazywane Straży
Miejskiej lub Policji.
16.

Obsługa balu jest uprawniona do:

a)

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b)
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, inne niż piwo
napoje zawierające alkohol,
c)

wydawania poleceń porządkowych,

d)
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb
Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
e)
ujmowania, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
17.

Teren jest monitorowany systemem telewizji przemysłowej CCTV.

18.
Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do toalet umiejscowionych w budynku obsługi
ruchu turystycznego.
19.
W przypadku potrzeby udzielenia pomocy należy zwrócić się albo do pracownika Służby
Porządkowej albo do pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w tym: przewodników
oraz obsługi.

20.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na Terenie balu oraz na stronie internetowej
www.sztolnialuiza.pl.
21. Ważne telefony:
- Pogotowie Ratunkowe 999,
- Straż Pożarna 998,
- Policja 997,
- Straż Miejska 986,
- Organizator: stanowisko dyspozytora: 32 271 27 58 wewnętrzny : 5500,
-Odpowiedzialny za przebieg imprezy: Mateusz Nowaczyński tel: 32 630 30 91 wew.7006,
Małgorzata Paliga tel: 32 630 30 91 wew. 7005.
KLAUZULA INFORMACYJNA, Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, DLA UCZESTNIKÓW BALU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e- mail iod@muzeumgornictwa.pl,
a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
3. Dane osobowe Pani/Pana i dzieci przetwarzane będą w celu promocji Muzeum w materiałach
filmowych, radiowych oraz publikacjach promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Przypominamy, że może ona zostać wycofana w
każdym momencie. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom
regionalnym i ogólnopolskim.
4. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych, a także prawo do cofnięcia zgody;
6. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl),
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Pani/Pana dane ora zdane dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

