Regulamin warsztatów „Kresowe gotowanie”

1. Organizator:
Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice – zwane dalej Organizatorem.
2. Termin, miejsce oraz program:
a) Warsztaty zostaną przeprowadzone 18 maja 2019 r. w ogrodzie Willi Caro, ul. Dolnych Wałów 8a,
44-100 Gliwice w sześciu sesjach warsztatowych o czasie trwania ok 30 minut każda, rozpoczynających
się o orientacyjnych godzinach: 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00.
b) Szczegółowy program warsztatów:
- godz. 18.15, 19.00, 19.45 –ziemniaczano-marchwiowe ołatki z dodatkiem śledzi w sosie tatarskim,
na deser wariacja na temat litewskiego „mrowiska”;
- godz. 20.30, 21.15, 22.00 – fuczki z kiszoną kapustą i kwaśną śmietaną z dodatkiem śledzi wileńskich
w korzennej marynacie, na deser wariacja na temat litewskiego „mrowiska”.
3. Ogólne warunki uczestnictwa:
a) Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 14 roku życia
uczestniczące w warsztatach z opiekunem.
b) Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
c) Uczestnik akceptuje
www.muzeum.gliwice.pl .
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d) Liczba Uczestników warsztatów jest ograniczona i określana przez Organizatora.
e) Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów
wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych. Każdy
Uczestnik, wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę.
f) Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o chorobach, których jest świadom,
zwłaszcza chorobach zakaźnych, uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, mających podczas
warsztatów potencjalne znaczenie dla jego zdrowia bądź zdrowia innych Uczestników.
Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad
związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
g) Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują
zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw
należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty.
h) Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program nie zawiera szczegółowego opisu
składników wykorzystywanych do przygotowania potraw. Pełną informację Uczestnik może uzyskać od
prowadzącego warsztaty w trakcie ich trwania bądź do 17 maja 2019 r., kontaktując się
z Organizatorem pod adresem upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za reakcje alergiczne Uczestników i problemy zdrowotne,
które będą następstwem nieprzestrzegania pkt. 3e–g.

j) Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu warsztatów, stosowania się
do poleceń prowadzących warsztaty i przedstawicieli Organizatora, przestrzegania podstawowych
zasad higieny i bezpieczeństwa oraz Regulaminu zwiedzania Muzeum w Gliwicach i bhp. Uczestnik jest
zobowiązany do poinformowania przedstawiciela Organizatora bądź prowadzącego warsztaty
o wszystkich zauważonych w czasie warsztatów problemach zdrowotnych, zaistniałych szkodach,
usterkach technicznych bądź awariach.
k) Uczestnikom w trakcie trwania warsztatów zabrania się: korzystania z własnych produktów
spożywczych oraz własnych naczyń i przyrządów kulinarnych.
l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez
Uczestników pkt. 3j i 3l.
m) Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie bądź innym
Uczestnikom, które będą wynikiem jego zaniedbań, nieostrożnego, nieuważnego czy lekkomyślnego
postępowania. Uczestnik odpowiada także za szkody urządzeń, sprzętu bądź mienia wyrządzone w
trakcie warsztatów, które będą wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, nieuważnego bądź
lekkomyślnego postępowania.
n) Niestosowanie się Uczestnika do poleceń Organizatora i prowadzącego warsztaty, a zwłaszcza
niestosowanie się do pkt 3j i 3k będzie skutkowało wyproszeniem z imprezy. W takiej sytuacji Uczestnik
nie może rościć sobie praw do zwrotu kosztów biletu.
o) Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w zakresie programu warsztatów (potraw), który
będzie realizowany, o ile nie zmienia to ogólnych założeń warsztatów.
p) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów oraz zmiany
w programie ze względu na niespodziewane okoliczności (np. warunki atmosferyczne) bądź by
Uczestnicy mogli dokończyć zaplanowane potrawy.
r) Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Rejestracje warsztatów będą przetwarzane i wykorzystywane przez
Organizatora w jego materiałach i administrowanych przez niego mediach elektronicznych. Uczestnik
wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
4. Płatności i zwroty
a) Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach zakupując za gotówkę bilet w cenie 50 zł/os.
w punkcie sprzedaży w Willi Caro (Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a) w terminie od 7 do
18 maja 2019 r. w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
b) Uczestnik podczas zakupu otrzyma paragon oraz zaświadczenie. Warunkiem wejścia na warsztaty
o określonej godzinie jest okazanie zaświadczenia wyznaczonemu przedstawicielowi Organizatora.
c) W celu otrzymania zwrotu kosztów biletu Uczestnik jest zobowiązany przedstawić paragon oraz
zaświadczenie wydane podczas dokonywania zakupu.
d) Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od daty
rozpoczęcia imprezy.
e) W przypadku odwołania warsztatów przed ich rozpoczęciem Organizator zwróci Uczestnikom koszty
biletów – wypłata nastąpi gotówką w kasie Organizatora, za potwierdzeniem odbioru.
5. Ochrona danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, info@muzeum.gliwice.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informujemy że:
a) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a RODO.
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
c) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
d) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania warsztatów, a także po ich zakończeniu, do
momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
e) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
należy zawiadomić Administratora w formie pisemnej.
f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
g) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom do
tego uprawnionym.
h) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dyrektor Muzeum w Gliwicach – administrator danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum
w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym 25 maja
2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:
Dominik Hąc – inspektor ochrony danych w Muzeum w Gliwicach
e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście
w Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a (nr Tel 669 954 378) wskazując formę w jakiej
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
Informacja zwrotna zostanie przekazana w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty
złożenia zapytania w Muzeum.

6. Uwagi końcowe:
a) Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy
Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką
zmianę.

