Regulamin przystąpienia do programu Muzeum Tatrzańskiego „Klasa z kulturą”
1. Należy poprawnie wypełnić kartę Klasa z kulturą, dostępną w Dziale Edukacji
Muzeum Tatrzańskiego. Każda klasa wypełnia tylko jedną kartę, na którą należy
zebrać 3 pieczątki odwiedzając filie Muzeum Tatrzańskiego, w tym trzeba
uczestniczyć przynajmniej jeden raz w zajęciach, lekcji, warsztatach czy animacji.
Pieczątki będą otrzymywane wyłącznie przy odwiedzinach klasy, nie osób
indywidualnych.
2. Do kart należy też dołączyć wypełniony kwestionariusz dostępny na stronie Muzeum
Tatrzańskiego http://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/klasa-z-kultura/
3. Karty należy złożyć do 31 maja 2020 r. w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego ul.
Krupówki 10, 34-500 Zakopane, lub przesłać drogą pocztową na wyżej podany adres.
Karty, które zostaną przysłane po terminie, nie zostaną zakwalifikowane - ważna jest
data stempla pocztowego.
4. Rozdanie nagród nastąpi do końca roku szkolnego 2019/2020.
5. Informacja o ogłoszeniu wyników będzie opublikowana na stronie internetowej
Muzeum http://muzeumtatrzanskie.pl
6. Każda klasa, która przystąpiła do programu Klasa z kulturą, otrzyma bon na bezpłatną
lekcję w roku szkolnym 2019/2020 (do wykorzystania w pierwszym półroczu).
Dodatkowo wśród wszystkich zgłoszeń zostanie rozlosowana nagroda dla klasy:
wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim do jednej z dolin tatrzańskich oraz nagrody
rzeczowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w programie kart, które są
niepoprawnie wypełnione oraz/lub nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania laureatów w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych (prasa
drukowana, radio, internet) w formie promocji instytucji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w sytuacji jeśli żadna z
nadesłanych kart nie spełni wymogów Regulaminu.
10. Zgłoszenie do programu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu. Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w
art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub
„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Administratorem Danych
Osobowych jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z
siedzibą ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane www.muzeumtatrzanskie.pl
11. Dane będą przechowywane przez Administratora tylko na czas realizacji i rozwiązania
programu Klasa z kulturą.

