
             
 

 

 

REGULAMIN POLSKO-NIEMIECKICH WARSZTATÓW POŚWIĘCONYCH KONSERWACJI 
ZABYTKOWYCH PARKÓW PN. „I SEMINARIUM PARKOWE W ŁĘKNICY” 

(dalej jako „Regulamin”) 
 

Organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (dalej jako „Organizator”) 
 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w polsko-niemieckich warsztatach poświęconych 
konserwacji zabytkowych parków pn. „I seminarium Parkowe w Łęknicy” realizowanych  
w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków 
Łużyckich 2021”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 
(dalej jako „Wydarzenie”). 
 

§ 2 
Celem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez określenie zasad 
zachowania się osób biorących udział w warsztatach. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację 
postanowień Regulaminu i jest jednoznaczny ze zobowiązaniem się uczestnika do ich 
przestrzegania. 
 

§ 3 
Wydarzenie jest imprezą otwartą, a udział w nim jest dobrowolny. 
 

§ 4 
Wydarzenie odbywa się 18 listopada 2022 roku w godzinach 9:00-16:00 na terenie Parku 
Mużakowskiego w Łęknicy. 
 

§ 5 
Celem polsko-niemieckich warsztatów pn. „I seminarium Parkowe w Łęknicy” jest: 

a) podniesienie świadomości społecznej dotyczącej dbania o park, 
b) integracja społeczna, międzypokoleniowa i międzynarodowa, 
c) uporządkowanie terenu Szkółki Drzew Owocowych (poprawienie mocowania drzew  

do palików, uformowanie mis wokół drzew, uprzątnięcie spadów, zgrabienie liści itp.). 
 

§ 6 
Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia ciepły poczęstunek, natomiast  
nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegów. 
 
 
 

 

                              



             
 

 
§ 7 

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie karty 
Zgłoszenia Udziału i przesłanie jej na adres podany przez Organizatora do dnia 14 listopada 
2022 roku godz. 12:00. 
 

§ 8 
Każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek: 

a) stosowania się do poleceń organizacyjnych i porządkowych oraz innych zaleceń Lidera 
grupy i Organizatorów, 

b) dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników, 
c) dbania o sprzęt otrzymany od Organizatora, 
d) przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

 
§ 9 

Organizator zapewnia rękawice robocze, natomiast konieczne jest zabezpieczenie się  
we własnym zakresie w ubrania robocze. 
 

§ 10 
Każdy uczestnik Wydarzenia bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zranienie ciała lub utratę, 
uszkodzenie czy zniszczenie przedmiotów stanowiących własność uczestnika. Organizator  
nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od choroby lub nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik 
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone własnym działaniem  
lub zaniechaniem.  
 

§ 11 
1. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika Wydarzenia. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego dla celów dokumentacyjnych, edukacyjnych 
promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, 
wideo lub zapisu dźwiękowego na stronie internetowej Organizatora lub na portalach 
społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych 
Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub 
papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia 
profilu na portalu społecznościowym. 
3. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku zgodnie z ust. 2 powyżej 
oraz na nieodpłatne korzystanie (w tym publiczne korzystanie) przez Organizatora z ich 
wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach wideo wykonanych podczas Wydarzenia  
na wszystkich polach eksploatacji.  
 

                           
 



             
 
 

§ 12 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje 
się zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą Organizatora, przez co wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 
okoliczności. Siłę wyższą stanowić mogą między innymi: warunki atmosferyczne, awarie  
lub zakłócenie pracy oraz uszkodzenia urządzeń dostarczonych przez Organizatorów. 
 

§ 13 
Osoby nieletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 
nad nimi opiekę. 
 

§ 14 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu, a także 
dokonania zmian w programie Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie 
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 
                                                                                                 

 

§ 15 
Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie osobom:  
a) pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków psychoaktywnych, 
b ) stwarzających swoim zachowaniem potencjalne zagrożenie dla innych uczestników lub ryzyko 
zakłócenia ładu i porządku Wydarzenia, 
c) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne. 
 

§ 16 
Niniejszy regulamin jest dostępny: 
a) na stronie internetowej Organizatora (www.nid.pl), 
b) w miejscu ogólnodostępnym na terenie, na którym odbywać się będzie Wydarzeni w dniu  
18 listopada 2022 roku. 
 

§ 17 
1. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1360) i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. 
 

§ 18 
Regulamin obowiązuje od 7 do 18 listopada 2022 roku. 
 
 
 
 
Warszawa, 7 listopada 2022 roku 
 

                           

http://www.nid.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu POLSKO-NIEMIECKICH WARSZTATÓW POŚWIĘCONYCH 
KONSERWACJI ZABYTKOWYCH PARKÓW PN. „I SEMINARIUM PARKOWE W ŁĘKNICY” 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

RODO 
 
Zgodnie z wymogami 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy 
Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu 
ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa  
z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 (dalej również jako „ADO” lub 
„Organizator”). 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, adres e-mail: iod@nid.pl. 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane: 

a) na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu 
fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego, a także w celu prawidłowej rejestracji 
Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniu. 

b) przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych  
i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych 
osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach 
społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub 
informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy 
w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, 
prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu 
społecznościowym. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO 
przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest 
ADO, 

c) inni uczestnicy Imprezy. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych  
z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,  
po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 



f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest 
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych uczestnika Imprezy. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


