
Regulamin wyjazdu  do Filharmonii Częstochowskiej  

na spektakl „Ślub doskonały” 25 marzec 2023r. godz. 16:00 

organizowanego przez  

Bibliotekę Publiczną  Gminy Niegowa i Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wyjeździe do Filharmonii Częstochowskiej 

organizowanego przez  Bibliotekę Publiczną Gminy Niegowa i Gminny Ośrodek Kultury                

w Niegowie, 42-320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 (dalej jako „Organizator”). 

2. Udział w wyjeździe oznacza akceptację przez Uczestnika/Rodzica/Opiekuna prawnego 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bibliotekaniegowa.pl. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. W spektaklu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. 

2. Obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie www.bibliotekaniegowa.pl.) 

3. Cena biletu wynosi 120 zł (parter). 

4. Instytucje kultury zapewniają opłatę za ubezpieczenie i częściowo pokrywają koszty 

transportu. 

5. Ostateczny koszt wyjazdu będzie uzależniony od ilości chętnych osób. 

III. Cele wyjazdu 

• Rozwijanie zainteresowań teatralnych 

• Integracja środowiska lokalnego 

• Wyzwolenie aktywności twórczej, wrażliwości i ciekawości świata 

IV. Przebieg wycieczki 

1. Zbiórka uczestników o godz. 14:45 (duży parking z tyłu budynku GOK – wjazd od ulicy 

Szkolnej). 

2. Wyjazd z Niegowy ok. 15:00. 

3. Czas trwania spektaklu ok 2 godzin (w tym przerwa). 

4. Przewidywany powrót ok godz. 19:00. 

V. Ochrona wizerunku 

1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wycieczki w formie zapisu 

fotograficznego w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych.  

2. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego 

w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 

przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

http://www.bibliotekaniegowa.pl/
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 VI. Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych oraz wizerunku  jest Biblioteka Publiczna Gminy 

Niegowa reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 

Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Niegowie  reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą jak wyżej, tel.34 315 

12 01, e-mail: gokniegowa@o2.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl oraz gokniegowa@o2.pl 

3. Organizator przetwarza podane przez Uczestnika/Rodzica/Opiekuna prawnego dane 

osobowe w formularzu zapisu w celu zorganizowania wyjazdu (zakup biletów, 

ubezpieczenie) oraz w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem a 

Uczestnikiem/Rodzicem/Opiekunem prawnym, 

4. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane (rozpowszechniane i archiwizowane) 

przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).   

5. Prawa uczestnika wydarzeń organizowanych przez BPGN, GOK w zakresie sposobu 

przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (na podstawie art. 

15 RODO); prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO); prawo do usunięcia 

danych (na podstawie art. 17 RODO);  prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); 

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); prawo do wyrażenia sprzeciwu na 

przetwarzanie danych (art. 21 RODO); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym 

decyzjom w tym profilowaniu (art. 22 RODO). 

6. Dane osobowe oraz wizerunek nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe oraz wizerunek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN, GOK Państwa danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Zmiany organizacyjne imprezy 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w wyjeździe, w 

tym jej odwołania. 
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