
 

REGULAMIN  

PIKNIKU RODZINNEGO W RAMACH KAMPANII #BARWY WSPÓLNE  

w dniu 2 września 2018 r. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Pikniku Rodzinnego w ramach Kampanii #BarwyWspólne w Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie w przestrzeni parku obejmującej trawnik przy Nowej 

Oranżerii w dniu 02 września 2018 r. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 

(zwanego dalej „Wydarzeniem”) jest: Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w 

Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla 

których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem 

RIK 71/2006, posiadające stronę www.nck.pl.  

2. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 2 września 2018, w godzinach 10:00 – 15:00, w 

Muzeum Łazienkach Królewskich w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.  

3. Plan organizacji miejsca Wydarzenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 2 Udział w Wydarzeniu  

 

1. Wydarzenie ma charakter otwarty.  

2. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.  

3. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem. 

4. Wstęp na teren Wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

5. Za uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.  

6. Na teren Wydarzenia nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem 

środków odurzających oraz osoby, które swym zachowaniem mogą stwarzać 

zagrożenie dla porządku publicznego.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i warunki 

atmosferyczne mogące mieć miejsce w trakcie Wydarzenia.  

8. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o 

treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, oraz nawoływania do konfliktu na 

tle narodowościowym, religijnym i społecznym.  



9. Uczestnicy Wydarzenia przebywający na terenie Wydarzenia mogą być narażeni na 

ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, co może spowodować uszkodzenie słuchu. 

Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własne ryzyko. 

 

§ 3 Zasady organizacyjne i porządkowe 

 

1. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, 

ławek oraz wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie 

Wydarzenia.  

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: 

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

2) materiałów wybuchowych, 

3) wyrobów pirotechnicznych, 

4) napojów alkoholowych, 

5) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

6) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

4. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora, 

szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku Wydarzenia.  

5. W przypadku zauważenia zagrożenia w czasie Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są:  

1) bezzwłocznie powiadomić organizatora,  

2) stosować się do komunikatów wydawanych przez organizatora,  

3) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

6. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie 

udzieleniem słownego upomnienia uczestnikowi, a w przypadku ponownego 

upomnienia uczestnika, wydaleniem uczestnika z Wydarzenia.  

7. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych, 

organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.  

8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu Wydarzenia, 

mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.  

9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje 

się na terenie Wydarzenia i jest wyraźnie oznakowany. 



10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na 

terenie Wydarzenia.  

11. Wszelkich informacji na temat programu Wydarzenia udziela punkt informacyjny 

Organizatora.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian przebiegu Wydarzenia bez 

podania przyczyny.  

 

§ 4 Przetwarzanie wizerunków uczestników   

 

1. Organizator jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej i audiovideo Wydarzenia 

oraz do wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych 

o Wydarzeniu oraz działalności statutowej Organizatora, w tym umieszczenia ich na 

stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia 

wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Organizatora swojego 

wizerunku w celu informacji i promocji wydarzenia oraz działalności statutowej 

Organizatora, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora oraz na 

portalach społecznościach w ramach profilu Organizatora. 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 

kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia w postaci ich wizerunku 

jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 

01-231), tel.: 22 21 00 100, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest 

pod adresem email: iod@nck.pl, 

3) dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą w celu: 

a) promocji i informacji o Wydarzeniu oraz działalności statutowej Organizatora - 

na podstawie zgody uczestnika Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) udziału w konkursach, zabawach i animacjach zgodnie z §5 ust. 1 – 3 

Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

4) odbiorcami danych osobowych uczestników Wydarzenia będą podmioty świadczące 

usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, 

zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym 

organy administracji publicznej),  



5) uczestnik Wydarzenia posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w 

przypadkach określonych w przepisach RODO, 

6) dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą przez cały okres realizacji 

Wydarzenia, a po zakończeniu Wydarzenia przechowywane będą w celu 

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych 

przepisach, 

7) uczestnik Wydarzenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) w przypadku określonym w pkt 3 lit. a powyżej - uczestnikowi Wydarzenia przysługuje 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

§ 5 Konkursy, gry, zabawy, warsztaty i animacje    

 

1. W trakcie Wydarzenia zostaną przeprowadzone przez organizatora konkursy, gry, 

zabawy, warsztaty i animacje, w tym:  

1) „Kolekcjoner” - gra karciana, w której gracze wcielają się w koneserów sztuki i 

tworzą kolekcje dzieł z okresu dwudziestolecia międzywojennego, 

2) gra terenowa - polega na przemieszczaniu się graczy w wyznaczonym obszarze 

Parku Łazienki Królewskie (poza terenem Pikniku) i zdobywaniu punktów za 

wykonanie konkretnych zadań bądź udzielenia prawidłowych odpowiedzi na 

pytania, 

3) warsztaty tworzenia murali - przygotowywanie szablonu i jego użycie pod nadzorem  

moderatora,  

4) warsztaty chóralne śpiewania pieśni hymnicznych – zajęcia pod nadzorem 

dyrygenta, 

5) warsztaty komiksowe, 

6) warsztaty tworzenia gier, 

7) strefa zajęć animacyjnych, 

8) stanowisko Działy Wydawnictw NCK – „Księgarnia” 

2. W ramach Wydarzenia funkcjonować będzie strefa zajęć animacyjnych, dedykowana 

osobom starszym i dzieciom. 



3. Udział w konkursach, grach, zabawach, warsztatach i animacjach może podlegać 

obowiązkowi zgłoszenia woli uczestnictwa do osoby nadzorującej lub prowadzącej, a 

także wpisowi na listę uczestników w dniu Wydarzenia na miejscu pikniku.    

4. Nagrodami w konkursach są książki i materiały promocyjne Kampanii #BarwyWspólne.  

5. Liczba nagród jest ograniczona. Nagrody rozdawane są do wyczerpania zapasów.  

6. Dodatkowe informacje o konkursach i zajęciach, oraz o punktach konkursowych 

zostaną ogłoszone w trakcie trwania Wydarzenia.  

7. Plan gry terenowej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe     

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej 

organizatora.  

3. Regulamin dostępny jest do zakończenia Wydarzenia na stronie internetowej 

organizatora, profilu organizatora na portalu facebook.com oraz zostanie wywieszony 

w widocznym dla wszystkich uczestników miejscu w czasie trwania Wydarzenia.  

 

Narodowe Centrum Kultury 

  



Załącznik nr 1 

 

 

 

  



Załącznik nr 2

 


