
Regulamin wydarzenia edukacyjnego 
 “Patriotyczny wieczór historycznych gier planszowych”

1.Organizator
Organizatorami wydarzenia są: 
- Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku
- Miasto Radomsko
- Drużyna Nieprzetartego Szlaku “Tacy sami”-

2. Cele
- uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocja gier planszowych o tematyce historycznej jako formy rozrywki,
- kształtowanie umiejętności przewidywania, myślenia i planowania działań,
- utrwalenie wizerunku muzeum regionalnego jako miejsca oferującego ciekawe i aktywizujące 
formy spędzania wolnego czasu,
- budowanie umiejętności współpracy oraz rywalizacji fair play 

3. Termin i miejsce
 “Patriotyczny wieczór gier planszowych” odbędzie się w dniu 8 listopada br. 
w godzinach 16.30 – 19.00 w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. 

4.Warunki uczestnictwa
- W wydarzeniu mogą brać udział osoby od 12 roku życia, które dokonają zgłoszenia poprzez 
wypełnienie Formularza uczestnika (załącznik do Regulaminu).
- Zgłoszenia udziału będą przyjmowane wyłącznie w dniu 8 listopada 2021 roku w Punkcie 
rejestracji w holu Galerii Muzeum, w godzinach 15.30 – 16.15. W przypadku osób niepełnoletnich 
rejestracji dokonuje rodzic/opiekun prawny.
- Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób.

5.Zasady przeprowadzania rozgrywek
- Zarejstrowani uczestnicy otrzymuaą patriotyczne kotyliony do przypięcia do ubrania w 
widocznym miejscu oraz przed wejściem na salę dokonają losowania miejsc przy stolikach.
- Gry planszowe zapewnia Organizator.
- Przydział gier do stolików dla graczy odbędzie się w drodze publicznego losowania. 
- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania reguł gier, reguł fair play oraz zasad kultury 
osobistej podczas trwania wydarzenia.

6. Postanowienia końcowe
- Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników gorącą kawe i herbate oraz słodkie przekąski.
- Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.
-  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu wydarzenia.
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie spowodowanych
sytuacją epidemiczną wirusa SARS-COV-2 w kraju i odgórnymi obostrzeniami.



   Załącznik nr 1
do Regulaminu wydarzenia edukacyjnego

Formularz zgłoszeniowy uczestnika
 “Patriotycznego wieczoru historycznych gier planszowych”

Imię i nazwisko uczestnika

Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich

w przypadku osób niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wydarzeniu 

……………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

                        

                           ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* Wyrażam zgodę

* Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie  przez Muzeum Regionalne im.  Stanisława Sankowskiego w Radomsku moich
i mojego  dziecka  danych  osobowych  w  zakresie  zawartym  w  karcie  zgłoszeniowej  w celu

związanym z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia “Patriotyczny wieczór historycznych
gier planszowych”

*właściwe podkreślić

………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                



   ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU*/ WIZERUNKU DZIECKA*

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..………….., 

Na podstawie art.  81 ust.  1 ustawy z  dnia  4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i  prawach pokrewnych
oświadczam, iż:
 Wyrażam zgodę*
 Nie wyrażam zgody*
na  nieodpłatne  wykorzystywanie  i rozpowszechnianie  przez  Muzeum  Regionalne  im.  Stanisława
Sankowskiego w Radomsku wizerunku mojego/ wizerunku  niepełnoletniego DZIECKA: utrwalonego w

postaci  zdjęć  i  filmów  w  ramach  wydarzenia  “Patriotyczny  wieczór  historycznych  gier
planszowych”.

Niniejsza zgoda: 
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; 
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach (portalach)  internetowych, na stronie 

internetowej licencjobiorcy oraz na profilach internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę 
– e Twinning, Facebook, Google dokumenty, You Tube, a także w gazecie i telewizji.

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 
mającymi     na celu promocję wydarzenia “Patriotyczny wieczór historycznych gier 
planszowych”

Wizerunek,  o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku akceptacji  produktu  końcowego,  lecz  nie  w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem  ww.  podmiotu,  z  tytułu  wykorzystania  wizerunku  mojego  niepełnoletniego  syna/córki*,
na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*

                             
………………………………………………………………………………
       data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

  
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku  z  realizacją  wymogów 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Muzeum  Regionalne  im.  Stanisława  Sankowskiego
w Radomsku z siedzibą ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko, tel. 44 683, 56 51,  44 685 00 76 adres email:
dyrektor@muzeum.radomsko.pl reprezentowaną przez Dyrektora;

2) z  inspektorem  ochrony  danych  Arkadiuszem  Zarębskim  można  się  skontaktować  pisząc  na  adres  email:
iod@muzeum.radomsko.pl;

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej

liczbie określonych celów;

w  celu  realizacji  warsztatów/spotkań/  w  ramach  wydarzenia  “Patriotyczny  wieczór  historycznych  gier
planszowych”

mailto:dyrektor@muzeum.radomsko.pl


4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  tylko
podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym
czasie  przez  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa
5lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8) Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  aczkolwiek  niezbędne  do  wzięcia
udziału  Pani/Pana  lub  Pani/Pana dziecka  w  wydarzeniu  “Patriotyczny wieczór historycznych  gier
planszowych”.


