
REGULAMIN 
Spaceru . „Odkrywamy Mątwy na nowo” 

1.  Organizatorem  spaceru  . „Odkrywamy  Mątwy  na  nowo” (zwanego  dalej  Spacerem)  jest

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław. Wydarzenie

zostało zorganizowane w ramach mikro projektu i zadania pt: Podnoszenie kompetencji  i realizacja

ścieżki karier  wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych

współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS.

2.  Spacer  odbędzie  się  29  sierpnia  2020 r.  na  terenie  Inowrocławia,  w dzielnicy  Mątwy.  Jego

uczestnicy  pod  przewodnictwem  wyznaczonego  przez  Organizatora  przewodnika  o  godz.  9.00

wyruszą z pętli autobusowej w Mątwach. 

3. Celem Spaceru jest przybliżenie uczestnikom  poznanie historii osady, architektury, budynków

wzniesionych  w  związku  z  działalnością  przemysłową  firmy  „Chemische  Fabrik  Montwy”

założonej  w  1879  r.,  powodującej  rozwój  przemysłu  solnego  w  Inowrocławiu  oraz  miejsc

ciekawych pod względem wydarzeń historycznych.

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

5.  Uczestnicy  biorą  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawno-cywilną  na  cały  czas  trwania

Spaceru. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą opiekunowie

prawni.

6.  Osoby,  które  chcą  wziąć  udział  w  Spacerze,  zobowiązane  są  do  wcześniejszej  rejestracji;

zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu  (52) 352-72-37 oraz osobiście w Filii Nr 12

ul. Kilińskiego 16.

7. Obowiązkiem każdego uczestnika Spaceru, za wyjątkiem dzieci do lat 4, jest zakrywania nosa

i  ust  za  pomocą  maseczek  ochronnych,  chust,  przyłbic  lub  innych  materiałów.  W przypadku

zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych uczestników zasada ta nie obowiązuje.

8. Uczestnicy w ww. środki ochrony osobistej zaopatrują się we własnym zakresie.

9.  W przypadku niezastosowania  się  do zasad  wskazanych w pkt.  7-8 niniejszego regulaminu,

Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udział w wydarzeniu.

10. W Spacerze mogą wziąć udział osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę

zakaźną,  takich  jak  duszność,  stan  podgorączkowy  lub  gorączka,  kaszel,  bóle  mięśni,  ogólne

zmęczenie lub zaburzenie węchu i smaku.

11. W przypadku stwierdzenia u siebie ww. objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w Spacerze.

Ponadto, osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji, mające kontakt z osobą podejrzaną

o zakażenie COVID-19, poddaną kwarantannie lub izolacji zobowiązane są do odwołania obecności

w imprezie.



12. Uczestnik przed wzięciem udziału w imprezie ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie  

o stanie zdrowia.

13. Niezależnie od zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa oraz stosowania wytycznych

GIS, istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6.  Uczestnictwo  w  Spacerze  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu.  Ponadto

uczestnik wyraża zgodę na:

-   na warunki określone w niniejszym regulaminie;

-  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla

przeprowadzenia Spaceru,

-  opublikowanie  przez  Organizatora  na  stronie  internetowej  www.jan-kasprowicz.bmino.pl  oraz

przesłanie do lokalnych mediów wizerunków i informacji  o wydarzeniu.

14. Regulamin znajduje się do wglądu w placówkach i na stronie internetowej Organizatora.

15.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie,  w  tym

odwołania Spaceru i poinformowania o tym uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SPACERU ORGANIZOWANEGO

PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU

1. Administratorem Danych Osobowych uczestnika spaceru  „Odkrywamy Mątwy na nowo” jest

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław.

2.  W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  należy  kontaktować  się

z instytucją za pomocą adresu e-mail: biblioteka@bmino.pl lub drogą korespondencyjną na adres

siedziby Organizatora.

3.  Dane  osobowe  uczestnika  Spaceru  będą  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  prawidłowego

przebiegu wydarzenia, a także dla wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z zaleceń

sanitarnych związanych z epidemią COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f), art. 7 oraz art. 9

ust.  2  .it.  a)  i  c)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27

kwietnia  2016  roku  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4.  Dane osobowe uczestnika  będą  przechowywane w terminie  do  21 dni  od  dnia  ich  złożenia

a następnie zostaną zniszczone.

5. Podane dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego oraz organizacji

międzynarodowych.  Podane  dane  mogą  zostać  udostępnione  w  uzasadnionych  przypadkach

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom  porządkowym.



6.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

usunięcia  z  zastrzeżeniem  przepisów  Rozporządzenia,  w  tym  art.  17  Rozporządzenia  lub

ograniczania przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Również wniesienia sprzeciwu

wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej

wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa

cofnięcia  zgody nie  ma wpływu na przetwarzanie,  które miało miejsce do momentu wycofania

zgody.

7.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych,  gdy uzna,  iż  przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza  przepisy

RODO.

8.  Podanie  danych  osobowych  przez  uczestnika  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  celów

uczestnictwa w Spacerze.


