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Regulamin udziału w wydarzeniu 
Miejski Wielogłos – spacer po tomaszowskich muralach 
 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 
Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (dalej: 
„Organizator").  

2. Wydarzenie odbędzie się 8 października 2022 r., w godzinach 11-14, na terenie 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

3. Cele wydarzenia: 
a. Poszerzenie wiedzy na temat historii Tomaszowa Mazowieckiego wśród 

jego mieszkańców. 
b. Zapoznanie z historią Tomaszowa Mazowieckiego turystów 

odwiedzających miasto. 
c. Zapoznanie się i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami 

zainteresowanymi historią Tomaszowa Mazowieckiego. 
4. Spacer rozpoczyna się przy muralu znajdującym się przy ul. Grota Roweckiego 

68 w Tomaszowie Mazowieckim i obejmuje teren miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

5. Wskazane jest, aby uczestnicy dostosowali strój do warunków atmosferycznych, 
zabrali wygodne, nieprzemakalne buty oraz wodę lub napój. 

6. W spacerze mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz niepełnoletnie przebywające 
pod opieką osoby dorosłej. 

7. W spacerze mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. 
8. Spacer prowadzony jest przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
9. Spacer prowadzą osoby wyznaczone przez Organizatora. Uczestnicy spaceru 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminu spaceru i poleceń prowadzących 
spacer. 

10. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem ze 
spaceru. 

11. Tempo marszu nadaje organizator i jest ono dostosowane do tempa 
najwolniejszego uczestnika. 

12. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać prowadzącemu 
spacer. 

13. Udział w spacerze wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zapisy przyjmowane 
będą w terminie od 25 września 2022 r. do 5 października 2022 r. do godz. 12 
lub do wyczerpania miejsc w Miejskim Centrum Kultury, plac Kościuszki 18 lub 

telefonicznie pod numerem 44	712 23 69. W zgłoszeniu należy podać imię  
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i nazwisko każdego uczestnika oraz numer telefonu do kontaktu.  
14. Udział w spacerze jest bezpłatny. 
15. Spacer odbędzie się tylko przy dobrej pogodzie. O ewentualnym odwołaniu 

spaceru z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uczestnicy 

zostaną	powiadomieni telefonicznie lub SMS-em do 8 października do godz. 10. 
16. Wszyscy uczestnicy biorą udział w spacerze na własną odpowiedzialność. Za 

szkody wyrządzone przez uczestników Organizator nie odpowiada.  
17. Udział w spacerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie 

wizerunku uczestników, w szczególności na publikację wizerunków na stronie 
internetowej Organizatora oraz na fanpage`u Organizatora w portalu 
społecznościowym Facebook, a także w mediach lokalnych. 

18. Udział w spacerze jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
19. Informacje w sprawie spaceru można uzyskać pod numerem telefonu  

44	712 23 69 lub w Miejskim Centrum Kultury przy pl. Kościuszki 18. 

20. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
 
 
 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury,  
z siedzibą przy placu Tadeusza Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

Dane kontaktowe Administratora: tel. 44	712 23 69.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 
skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mck-tm.pl.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Wydarzenia będą 
przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji obowiązków  
i praw (w tym roszczeń) wiążących się z organizacją Wydarzenia oraz w celu 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest 
art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych może być Główny Inspektorat Sanitarny lub 
służby wskazane przez niego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Wydarzenia, a także 
później, tj. w ciągu 14 dni od zakończenia Wydarzenia. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa  
w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
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uczestnictwa w Wydarzeniu. 

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji w tym profilowaniu. 

 


