Regulamin naboru oraz uczestnictwa
w Objeździe Studyjnym „Z wizytą u siebie” edycja wiosenna 2019
§ 1.
Regulamin naboru oraz uczestnictwa w Objeździe Studyjnym „Z wizytą u siebie” edycja wiosenna
2019 określa zasady naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w Objeździe Studyjnym „Z wizytą
u siebie”, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. na terenie subregionu radomskiego
organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury.
§ 2.
Organizatorem Objazdu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa,
ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, NIP 5250005900, REGON 146115201.
§ 3.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Mazowiecki Instytut Kultury;
2) Objeździe – należy przez to rozumieć Objazd Studyjny „Z wizytą u siebie”, który odbędzie się
w dniach 17-19 maja 2019 r. na terenie subregionu radomskiego organizowany przez
Mazowiecki Instytut Kultury;
3) Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby zakwalifikowane przez Organizatora do udziału
w Objeździe Studyjnym „Z wizytą u siebie”;
4) Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki
nad Objazdem.
§ 4.
1. Objazd skierowany jest do osób działających na terenie subregionu radomskiego, które zajmują
się, lub chciałyby się zajmować edukacją kulturalną, dziedzictwem kulturowym regionu, sztuką
społeczną, animacją kultury, działaniami twórczymi w społeczności lokalnej.
2. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny przygotowany
przez Organizatora, dostępny na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-objazd/mpekobjazd-wiosna-2019.html.
3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest obecność na Mapie Społecznych Działań Twórczych
Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
4. Spośród przesłanych zgłoszeń, spełniających warunki formalne, Organizator wybierze
Uczestników Objazdu, na podstawie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu zgłoszeniowym
(pytanie dotyczące powodów uczestnictwa w Objeździe).
5. Powołana przez Organizatora komisja rekrutacyjna przyzna nadesłanym zgłoszeniom punkty
biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność sformułowanej odpowiedzi na pytanie
zawarte w formularzu zgłoszeniowym i jej adekwatność do założeń Mazowieckiego Programu
Edukacji Kulturalnej. Zgłoszenia będą oceniane przez każdego z członków komisji w skali od 1 do
5 punktów.
6. Do udziału w Objeździe zostanie zakwalifikowanych dziesięciu uczestników, których zgłoszenia
uzyskają kolejno najwyższa liczbę punktów.
7. Najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Objazdu Organizator prześle do
zakwalifikowanych Uczestników drogą mailową potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi
informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Objazdu.
8. W terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od Organizatora o zakwalifikowaniu się
na Objazd, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego udziału w Objeździe drogą
mailową.
9. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

§ 5.
1. Uczestnictwo w Objeździe jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
1) podpisania list obecności w trakcie Objazdu,
2) uczestnictwa we wszystkich wizytach studyjnych podczas Objazdu - za wyjątkiem
uzasadnionych przypadków zaakceptowanych przez Organizatora,
3) aktywnego udziału w Objeździe, punktualnego przychodzenia na miejsce zbiórek,
4) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
5) informowania Koordynatora o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z
bezpieczeństwem Uczestników,
6) przestrzegania przepisów BHP podczas całego Objazdu,
7) przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały wizyty
studyjne.
3. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo
dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
4. Organizator zapewnia nocleg na czas trwania Objazdu z 17 na 18 maja oraz z 18 na 19 maja 2019
r. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje
dwuosobowe oraz wieloosobowe.
5. Organizator zapewnia transport od momentu pierwszej zbiórki w dniu rozpoczęcia Objazdu do
momentu ostatniej zbiórki w dniu zakończenia Objazdu.
6. Transport z miejsca zamieszkania na miejsce pierwszej zbiórki w dniu rozpoczęcia Objazdu, oraz
z miejsca ostatniej zbiórki do miejsca zamieszkania w dniu zakończenia Objazdu jest po stronie
Uczestnika. Organizator nie zwraca jego kosztów.
§ 6.
1. W wypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
Organizatora drogą mailową oraz wskazania osoby zastępującej go w Objeździe.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
terminu Objazdu do dokonania zmian w programie Objazdu.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o
zaistniałej zmianie drogą mailową lub telefoniczną.
§ 7.
1. Po zakończeniu Objazdu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w Objeździe.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania
zaświadczenia o ukończeniu Objazdu, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia § 5
ust. 2 regulaminu.
§ 8.
1. Zgłaszając się do uczestnictwa w Objeździe organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe podane przez niego w formularzu
zgłoszeniowym przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytut Kultury w celu umożliwienia
uczestnictwa w Objeździe (w tym w rekrutacji na Objazd).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna
12, 00-139 Warszawa.
3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub
poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - w celu przeprowadzenia rekrutacji i
organizacji Objazdu.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Objeździe/
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmiotu zapewniające usługi na potrzeby organizacji
Objazdu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia
lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących
przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu
okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane
podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 9.
1. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu. W takim
wypadku Organizator opublikuje zmiany regulaminu na stronie Organizatora, a nadto prześle
informacje o zmianach Uczestnikom, którzy dokonali zgłoszenia na Objazd oraz Uczestnikom
Objazdu.

