Regulamin wydarzenia Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017
(dalej: „Regulamin”)
1.

Osoby biorące udział w Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017 – forum poświęconego tematowi
edukacji kulturowej prowadzonej w województwie małopolskim oraz zagadnieniu współpracy
pomiędzy podmiotami z sektora kultury i oświaty na potrzeby realizacji inicjatyw edukacyjnoanimacyjnych, które odbywa się w dniu 15 listopada 2017 roku, w godz. 10.00-16.30 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, zwanego dalej „Wydarzeniem”,
akceptują poniższy Regulamin.

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 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu z siedzibą przy
Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.

4.

W ramach Wydarzenia odbędą się: wykład, panel dyskusyjny oraz warsztaty zgodnie z programem
Wydarzenia zamieszczonym na stronie www.synapsy.malopolska.pl.

5.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny wymaga jednak rejestracji poprzez
formularz elektroniczny zamieszczony na stronie www.synapsy.malopolska.pl. Udział w warsztatach
organizowanych w ramach Wydarzenia wymaga zaznaczenia dodatkowego pola podczas rejestracji na
Wydarzenie. Jedna osoba może zarejestrować się na jeden warsztat.

6.

Rejestracja rozpoczyna się w dniu 25 października 2017 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 13 listopada
2017 r. o godz. 12.00 lub z dniem wyczerpania limitu miejsc.

7.

Liczba miejsc na Wydarzenie 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. Po zakończeniu Wydarzenia dane
osobowe zostaną przez Organizatora usunięte, za wyjątkiem adresu mailowego osoby dokonującej
rejestracji na Wydarzenie, w celu wysyłania informacji o kolejnej edycji „Synapsy – programu rozwoju
edukacji kulturowej w Małopolsce”. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie
w w/w celu Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest niezbędne
do realizacji w/w celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
w/w celu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

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
forum.
13. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.
14. Regulamin
jest
udostępniony
www.synapsy.malopolska.pl.
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Wydarzenia

na
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internetowej

15. Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie ww.synapsy.malopolska.pl
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

