REGULAMIN IMPREZY POD NAZWĄ
„Weekend z Archeologią 2020. Śladami przeszłości”
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Przedmiotowy regulamin dotyczy wydarzenia plenerowo-edukacyjnego (zwanego
w dalszej części niniejszego regulaminu: „Imprezą”) pod nazwą: Weekend
z Archeologią 2020. Śladami przeszłości, organizowanego w dniach 5-6 września 2020
roku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy
ulicy Mariackiej 25/25 (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu:
„Organizatorem”).
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą
przebywały na terenie, gdzie przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie
z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także z urządzeń znajdujących się
na nim.
Poprzez udział w Imprezie uczestnik Imprezy dobrowolnie wyraża zgodę na
postanowienia przedmiotowego regulaminu.
Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub
osobowe doznane przez uczestników Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcje imprezy: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej działalności zarobkowej na terenie Imprezy.
W związku z pandemią COVID-19, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do
zachowania dystansu społecznego 1,5 metra, a także do odkażania dłoni przed
wejściem na teren Imprezy, jak również do zasłaniania ust i nosa, jeżeli zachowanie
dystansu społecznego jest niemożliwe, chyba że względy zdrowotne nie pozwalają
uczestnikowi Imprezy na zasłanianie ust i nosa. Zaleca się zasłanianie ust
i nosa przez cały okres pobytu na terenie Imprezy. Zasłanianie ust i nosa jest
obowiązkowe – z wyjątkiem przypadków, gdy względy zdrowotne nie pozwalają
uczestnikowi Imprezy na zasłanianie ust i nosa – w namiotach znajdujących się na
terenie Imprezy oraz podczas zajęć warsztatowych, pod rygorem konieczności
opuszczenia namiotu lub braku możliwości brania udziału w zajęciach warsztatowych
wymagających bliskiej styczności uczestników Imprezy.
Organizator zapewnia na terenie Imprezy umywalkę oraz płyny do odkażania rąk. Klamki
toalet znajdujących się na terenie Imprezy będą odkażane, podobnie jak toalety
i umywalki, które będą dezynfekowane po każdym dniu Imprezy.
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Organizator Imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej
osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadających broń lub
inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy,
zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych i pracowników
Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie
z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik
Imprezy jest zobowiązany przestrzegać regulaminu Imprezy i zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia i wprowadzenia zmian w przebiegu
Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i wprowadzenia zmian
w programie Imprezy pod względem merytorycznym i czasowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia.
Organizator informuje, iż w czasie Imprezy będą wykonywane fotografie oraz filmy, na
których mogą znajdować się uczestnicy Imprezy.
Uczestnik Imprezy oświadcza, iż poprzez udział w Imprezie wyraża zgodę na utrwalanie
jego wizerunku na fotografiach oraz filmach wykonywanych w czasie Imprezy, a także
na utrwalanie wizerunku jego dziecka (jeśli je posiada) uczestniczącego w Imprezie.
Uczestnik Imprezy oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku,
wizerunku jego dziecka (jeśli je posiada) uczestniczącego w Imprezie, utrwalonego na
fotografiach oraz filmach wykonywanych w czasie Imprezy, w materiałach
promocyjnych i informacyjnych dotyczących Imprezy, jak również na stronach
internetowych, w serwisach społecznościowych i materiałach reklamowych
Organizatora, pod warunkiem, że publikacje nie będą miały charakteru obraźliwego oraz
nie będą naruszały dóbr osobistych uczestnika imprezy.
Wizerunek uczestnika Imprezy lub jego dziecka (jeśli je posiada) uczestniczącego
w Imprezie, będzie przetwarzany przez Organizatora na zasadach zgodnych z prawem.
Uczestnik poprzez udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Muzeum
Archeologiczne w Gdańsku danych osobowych swoich dzieci/swojego dziecka
w postaci: imienia i nazwiska. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy
jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk. Kontakt
w sprawach ochrony danych: odo@archeologia.pl. Dane osobowe uczestników Imprezy
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach określonych
w niniejszym regulaminie. Podstawę przetwarzania danych uczestnika stanowi zgoda na
ich przetwarzanie, a ich podanie jest uzasadnione celem otrzymania „Dyplomu Młodego
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Archeologa” w ramach wydarzenia pn. Weekend z Archeologią 2020. Śladami
przeszłości. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane wyłącznie w
związku z wydaniem „Karty zadań” dla osób chcących uzyskać „Dyplom Młodego
Archeologa” w ramach Imprezy. Dane osobowe nie będą przechowywane ani
przekazywane innym odbiorcom, w tym do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie
będą profilowane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
uzyskania „Karty zadań” i „Dyplomu Młodego Archeologa”. Uczestnik Imprezy ma
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz
w siedzibie Organizatora na terenie Imprezy.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

