
REGULAMIN WARSZTATÓW W MUZEUM REGIONALNYM W CHOJNOWIE 

pt. „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze” 

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach 

pod nazwą „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze”. 

2. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Regionalne w Chojnowie. 

Adres organizatora: 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 3, tel. 076 818 83 53, 

3. Celami warsztatów są: 

a) promocja Muzeum Regionalnego w Chojnowie, 

b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, 

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się materiałami plastycznymi (suche pastele), 

d) rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań, 

e) propagowanie legend i historii Chojnowa, 

f) budowanie relacji interpersonalnych. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych. 

2. Bilet wstępu na warsztaty kosztuje 5 zł i uprawnia do wzięcia udziału w wybranych 

zajęciach. 

3. Bilet można kupić osobiście w kasie biletowej Muzeum. 

4. Ilość miejsc na jednych zajęciach jest ograniczona (do 10 osób). O udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

5. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem poczty e-mail: muzeum.chojnow@gmail.com. W 

e-mailu należy podać wybrany termin. 

6. Do e-maila zgłoszeniowego należy koniecznie załączyć podpisaną zgodę opiekunów 

dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych oraz prac przez nie wykonanych 

(co stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu warsztatów).  

7. Do e-maila zgłoszeniowego należy koniecznie załączyć zgodę na samodzielne 

uczestnictwo dziecka w warsztatach (co stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu 

warsztatów). 



8. Opiekun Uczestnika oświadcza, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych i wychowawczych do udziału Uczestnika w warsztatach. 

 

§ 4 TERMINY I MIEJSCE PROWADZONYCH WARSZTATÓW 

 

1. Terminy prowadzonych warsztatów: 

a) 01.07.2021 r., godz. 11.00:13.00 

b) 08.07.2021 r., godz. 11.00:13.00 

c) 15.07.2021 r., godz. 11.00:13.00 

d) 22.07.2021 r., godz. 11.00:13.00 

e) 29.07.2021 r., godz. 11.00:13.00 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu warsztatów przy wcześniejszym, co 

najmniej trzydniowym, poinformowaniu uczestnika. 

3. Miejsce prowadzonych warsztatów: Muzeum Regionalne w Chojnowie, pl. Zamkowy 3, 

 59-225 Chojnów. 

 

§ 3  ZASADY ORGANIZACJI ORAZ PRZEBIEG WARSZTATÓW 

 

1. Jednorazowo w warsztatach może uczestniczyć 10 osób. 

2. Warsztaty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będą odbywały się w muzealnym 

ogrodzie, w przeciwnym razie udostępniona zostanie jedna z sal muzealnych. 

3. Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie przed rozpoczęciem warsztatów powinni stawić się w 

holu Muzeum Regionalnego w Chojnowie, gdzie Rodzic/Opiekun odbierze imienną kartę 

umożliwiającą odbiór dziecka z warsztatów.  

4. W razie spóźnienia warsztaty nie będą przedłużane.  

5. Przed rozpoczęciem warsztatów każdy z Uczestników zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

Dozownik do dezynfekcji pozostanie w trakcie warsztatów do dyspozycji Uczestników.  

6. Dla każdego z Uczestników zostanie przygotowane stanowisko pracy z uwzględnieniem 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

7. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są osobiście przyprowadzić oraz odebrać dzieci z 

warsztatów. Rodzice/Opiekunowie przed opuszczeniem Muzeum mają obowiązek przekazać 

dziecko bezpośrednio pod opiekę pracownika Muzeum, a podczas odbierania dziecka z 

zajęć zgłoszenia tego pracownikowi. Za dziecko przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu 

warsztatów odpowiada Rodzic/Opiekun. 



8. Prace wykonane przez Uczestników warsztatów zostają natychmiastowo im wydane. 

Muzeum nie posiada możliwości ich przechowywania. Wydane zostaną również materiały 

plastyczne przygotowane do realizacji zadania. 

 

§ 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Podczas warsztatów Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń pracowników 

Muzeum. 

2. Uczestnik ma zakaz wychodzenia poza teren warsztatów bez wiedzy pracownika Muzeum. 

3. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez Uczestnika warsztatów, zarówno w stosunku do 

innych Uczestników oraz wobec Organizatora, odpowiada (również materialnie) 

Rodzic/Opiekun. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie 

Muzeum. 

 

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W RAMACH UCZESTNICTWA W WARSZTATACH W MUZEUM REGIONALNYM W CHOJNOWIE 

pt. „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze” 
 

Podstawa prawna obowiązku 
informacyjnego 

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej 

„Rozporządzeniem”. 

Administrator danych    Administratorem danych jest  Muzeum Regionalne w Chojnowie 

Dane kontaktowe   Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 
pośrednictwem adresu  email: muzeumr@wp.pl 
telefonicznie pod numerem 76 818 83 53 
lub pisemnie:   
Muzeum Regionalne w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl.   Zamkowy 3 



Inspektor ochrony danych Inspektorem ochrony danych w Muzeum Regionalnym w Chojnowie jest Pan 

Radosław Kichewko. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować 

drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@kichewko.com 

telefonicznie pod numerem: +48 665 113 071  

lub pisemnie na adres: 

Muzeum Regionalne w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl.   Zamkowy 3 

z dopiskiem „IOD” 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  
przetwarzania  

a) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane 
w ramach uczestnictwa w warsztatach w Muzeum Regionalnym w Chojnowie 
pt. „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze”, 

b) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit e 
RODO.  

Odbiorcy danych  a) Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym  
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje 
podstawa prawna do tego typu działań. 

b) Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy 
powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym 
nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko  
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich 
jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po 
zawarciu umowy powierzenia danych. 

Okres przechowywania danych  c) Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa 
jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci w 
warsztatach w Muzeum Regionalnym w Chojnowie pt. „KUCHCIK – miejska 
legenda w kolorze”, oraz będą archiwizowane przez okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa jednak nie dłużej niż 10 
lat.  

Prawa osoby, której dane  
dotyczą  

a) Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  oraz  prawo  ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

b) Posiada Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie 

wizerunku Pana/Pani dziecka/dzieci bez wpływu na przetwarzanie przed jej 

wycofaniem, 

c) w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  

z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej.  

d) Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  

Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  

Pani/Pana  dotyczących  oraz Pani/Pana dzieci narusza przepisy 

Rozporządzenia.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Informacja o 

wymogu podania danych  

  

Podanie danych jest konieczne do  uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci w 
warsztatach w Muzeum Regionalnym w Chojnowie pt. „KUCHCIK – miejska 
legenda w kolorze”. 



Informacja o sposobie 
przetwarzania danych 
osobowych   

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.  

 

 

§ 6 INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Organizator informuje, iż podczas trwania warsztatów będzie wykonywana dokumentacja 

zdjęciowa i filmowa. Podczas warsztatów materiały mogą realizować także przedstawiciele 

współpracujących z Organizatorem mediów w formie zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku w 

celu emisji warsztatów w mediach (w tym prasie, portalach internetowych). 

2. Uczestnicy i Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Wysłanie zgłoszenia oraz załączników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się 

wystarczająca liczba Uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

ZGODA DLA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH OSÓB 

Miejscowość i data………………………….  

 Administrator danych osobowych:  

       Muzeum Regionalne w Chojnowie  

       59-225 Chojnów 

       Pl. Zamkowy 3 

 

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz 

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). 

Ja niżej podpisana\podpisany* …………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych mojego dziecka ………………………………………………………………………………….. w tym wizerunku prac 

przez nie wykonanych w celu realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych 

przez Muzeum Regionalne w Chojnowie. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam\zostałem* poinformowana\poinformowany* 

o sposobie oraz celach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, a także o prawach mi 

przysługujących.  

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data/Czytelny podpis składającego 

oświadczenie –opiekuna prawnego/ 

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Muzeum Regionalne w Chojnowie odnajdziecie Państwo  

na stronie internetowej www.muzeum.chojnów.eu w zakładce „RODO” oraz w § 5 regulaminu warsztatów „PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA SAMODZIELNY UDZIAŁ DZIECKA W WARSZTATACH MUZEALNYCH  

pt. „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze” 

 

 

Ja jako Rodzic/Opiekun ………………………………………..  wyrażam zgodę na  

                                                             (imie i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 

 

samodzielny udział ………………………………………………….. w warsztatach  

                                                  (imie i nazwisko Dziecka) 

 

pt. „KUCHCIK – miejska legenda w kolorze” w dniu……………………………………. 

prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Chojnowie. 

 

 

 

                                                                                             …………………………………….. 

                                                                                                                                           (podpis i data Rodzica/Opiekuna) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


