
Regulamin wernisażu malarstwa uczestników sekcji plastycznej MCK  

pn. „Jesienne Krajobrazy” 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału 
w wernisażu malarstwa uczestników sekcji plastycznej MCK pn. „Jesienne 
Krajobrazy ”, zwanego dalej “Wydarzeniem”. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 
Mazowieckim, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i 
zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

4. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. 

5. Każdy uczestnik Wydarzenia obowiązany jest zachować się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników oraz innych osób 
przebywających na terenie Wydarzenia, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu i przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń 
Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione 
przez uczestnika na terenie Wydarzenia. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na 
terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie, w stosunku do innych uczestników, jak i na 
mieniu Organizatora. 

II. Ograniczenia w zakresie uczestnictwa: 

1. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren 
Wydarzenia bądź wyprosić, bez podawania uzasadnienia, osoby:  

− znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  

− zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzające realne zagrożenie 
dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;  

- posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje 
alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne 
przedmioty stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Wydarzenia. 



2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, 
na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z poleceniami obsługi. 

  

III.  Termin i miejsce:  

1. Wydarzenie odbędzie się 16.11.2022 r. w godzinach 13 -15. 

2. Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury ul.Browarna 7, Tomaszów 
Mazowiecki.  

3. Wydarzenie odbywa się na wyznaczonym terenie. 

4.   Za dzieci uczestniczące w Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice 
(opiekunowie prawni).  

 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu można uzyskać w Miejskim Centrum 
Kultury pod  adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie pod 
numerem 44 712 23 69.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz zakresu 
Wydarzenia.   

3. Spory związane z Wydarzeniem będą rozpatrywane przez Organizatora, a 
jego  decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.   

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.   

 

 



Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w związku z wydarzeniem 
kulturalnym jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy 
placu Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: .kontakt@mck-tm.pl 

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO należy skontaktować się z 
Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub 
wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl. 

3. Dane osobowe wraz z wizerunkiem osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane 
w celach statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 
w mediach i na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).   

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym i konieczne dla realizacji zadań kulturalnych związanych z naszą 
działalnością. 

5. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.  

6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż zakończenie 
wydarzenia kulturalnego, lub zamieszczone na czas nieokreślony w mediach 
społecznościowych i na naszej stronie internetowej jako kulturalne wydarzenie grupowe 
oraz jako dane archiwalne w związku z naszą działalnością kulturalną. 

7. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

8. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  

9. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

 

 

 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  
PL. KOŚCIUSZKI 18, 97-200 TOMASZÓW MAZ.  

NIP 773 247 76 79, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl  
  


