
Regulamin Industriady 2019

Muzeum Hutnictwa Cynku - WALCOWNIA

§1

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin  zwiedzania  (tu  zwany  dalej  Regulaminem)  określa  zasady  świadczenia  usług,

odpowiedzialności  oraz przebywania  na  terenie  Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia  (dalej

zwanym Muzeum) podczas Industriady 2019.

2. Biorąc  udział  w  Industriadzie,  Uczestnik  potwierdza,  iż  zapoznał  się  i  akceptuje  warunki

niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich  uczestników zwiedzających i  przebywających na terenie

Muzeum podczas Industriady.

4. Uczestnikiem  jest  każda  osoba  uczestnicząca  w  Industriadzie,  tj.  dziecko,  rodzic,  prawny

opiekun czy pozostałe osoby, zwane dalej „Uczestnikiem”.

5. Regulamin reguluje stosunki powstałe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem w związku z

uczestnictwem w Imprezach.

6. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.

7. Regulamin  jest  dostępny  do  wglądu  w  biurze,  kasie  biletowej,  na  tablicy  ogłoszeń

umieszczonej przy wejściu na teren Muzeum oraz na stronie www.walcownia.org. 

8. Przewodnicy lub pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z

terenu Muzeum osoby nieprzestrzegające Regulaminu. 

9. Uczestnicy małoletni biorą udział w Industriadzie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców,

opiekunów  prawnych  lub  innych  osób  do  tego  upoważnionych.  Za  Uczestnika  małoletniego

występuje i podejmuje wszelkie decyzje rodzic lub opiekun prawny.

10. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich dzieci. Dzieci

poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko w towarzystwie osób dorosłych biorących za

nie odpowiedzialność. Osoby do 18 roku życia mogą przebywać w Muzeum jedynie pod opieką

http://www.walcownia.org/


pełnoletnich opiekunów.

11. Zwiedzanie Muzeum odbywa się indywidualnie lub z przewodnikiem.

12. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń

Organizatora (przewodników oprowadzających grupy).

13. Podczas  zwiedzania  należy  stosować  się  do  poleceń  przewodnika  oraz  postanowień

Regulaminu, zwłaszcza dotyczących BHP i przepisów pożarowych.

14. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  poszanowania  mienia  publicznego  i  prywatnego  oraz

zachowania porządku wokół siebie.

15. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wyłączenie ze

zwiedzania i uczestnictwa w Industriadzie.

§2

 Odpowiedzialność Muzeum

1. Walcownia  jest  obiektem  przemysłowym,  zachowanym  w  stanie  odpowiadającym  realiom

historycznym – poruszając się po terenie należy uważnie spoglądać pod nogi oraz zwracać uwagę

na wystające elementy urządzeń technicznych.  Urządzenia techniczne oraz instalacje  mogą być

zakonserwowane lub pokryte środkami eksploatacyjnymi (smary itp.). Nie należy dotykać obiektów

innych niż te, które nie zostały przygotowane przez Organizatora do celów demonstracyjnych.

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zabrudzenia obuwia i odzieży oraz

rzeczy osobistych wynikające z przemysłowego charakteru terenu, urządzeń technicznych oraz za

nieprzestrzeganie przez zwiedzającego zasad BHP.

3. Muzeum  ponosi  odpowiedzialność  za  utratę  lub  uszkodzenie  rzeczy  wniesionych  przez

zwiedzającego,  jeżeli  utrata  lub  zniszczenie  rzeczy  zaistniało  z  winy  Muzeum,  w  zakresie

określonym przepisami kodeksu cywilnego.

4. Zwiedzający powinien zawiadomić Biuro Muzeum o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej

stwierdzeniu, przed opuszczeniem terenu Muzeum.

§3

Zabrania się

1. Poruszana się poza wyznaczonym do zwiedzania terenem.

2. Wchodzenia do części hali nieudostępnionej do zwiedzania.

3. Zbliżania się do urządzeń i maszyn będących w ruchu. 



4. Przechodzenia lub przebiegania przed poruszającymi się urządzeniami, rzucania jakimikolwiek

przedmiotami.

5. Wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie Muzeum po spo-

życiu alkoholu.

6. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,

pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

7. Wnoszenia na teren Muzeum materiałów niebezpiecznych – substancji i mieszanin chemicz-

nych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, środków odurza-

jących lub substancji psychotropowych.

§4

Informacja o upowszechnianiu wizerunku

1.  Udział  w  INDUSTRIADZIE  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  przez  Uczestnika  zgody  na

utrwalanie,  nieodpłatne  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  bez  żadnych  ograniczeń

terytorialnych i czasowych przez Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA wizerunku Uczestnika

dla potrzeb związanych z działalnością Koordynatora zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  Zgoda nie  jest  wymagana,  jeżeli  fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół  większej

całości,  czyli  zgromadzenia  publicznego,  krajobrazu,  imprezy  masowej  (od  osoby,  która

decyduje  się  wziąć  udział  w zgromadzeniu  publicznym nie  jest  wymagana  wyraźna  zgoda,  tj.

wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku zgodnie z

art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście

sytuacyjnym uczestnictwo  w festiwalu  oznacza,  że  osoba  wyraża  zgodę  na  rozpowszechnianie

wizerunku w sposób dorozumiały. Osoba też nie ma możliwości wycofania zgody.

3. Wizerunek  uczestnika  jako  zwykła  dana  osobowa  jest  chroniony  zgodnie  z  przepisami

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(RODO). Dlatego wobec uczestników INDUSTRIADY należy spełnić obowiązek informacyjny,

np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowe.

§5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  festiwalu  INDUSTRIADA  jest  Muzeum

Hutnictwa Cynku WALCOWIA, ul. 11 Listopada 50, 400-387 Katowice, tel. +48 727 600 18 e-

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=SMf4XIbcK6aXlwSMk7_QDQ&q=walcownia&oq=walcownia&gs_l=psy-ab.12..0l10.772.1960..2168...0.0..0.65.593.10......0....1..gws-wiz.....0..0i131.aG7Fuupdk1M#


mail: walcownia@muzeatechniki.pl

2. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu

lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator

powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze

święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest  promocja i  popularyzacja dziedzictwa kultury

przemysłowej województwa śląskiego.

4. Przetwarzanie  danych  osobowych  jest  realizowane  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego

rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  nr  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

(RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w święcie Szlaku Zabytków Techniki –

INDUSTRIADZIE w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

5. Dane  osobowe  mogą  być  udostępnianie  przez  Administratora  wyłącznie  odbiorcom

działającym  na  rzecz  upowszechniania  kultury:  Województwu  Śląskiemu,  wojewódzkim 

samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym

realizującym  zadania  na  zlecenie  Administratora,  organizacjom  pozarządowym  i  osobom

prywatnym  działającymi  na  rzecz  popularyzacji  dziedzictwa  kultury  przemysłowej  oraz

obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji  przez Administratora

współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury

przemysłowej województwa śląskiego.

7. Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą

ma  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych

Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§6

 Postanowienia Dodatkowe

1. Każdy, kto zauważy pożar  jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w

strefie zagrożenia – art. 9 (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z

2009 nr 178 z póź. zm.), przewodnika lub pracowników Muzeum. 

2. Natychmiast opuścić zagrożone miejsce, udając się do odpowiednio oznakowanych wyjść ewa-

kuacyjnych. 



3. Opiekunowie prawni dzieci do lat 18 zobowiązani są do zapewnienia im bezpieczeństwa w

czasie ewakuacji i niezwłocznego przekazania przewodnikowi lub pracownikowi  Muzeum liczby

dzieci będących pod ich opieką.

4. Wszystkie osoby zwiedzające Muzeum w przypadku powstania pożaru zobowiązane do nie-

zwłocznego opuszczenia terenu.


