Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14/2022
z dnia 13.05.2022
Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

REGULAMIN
zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
w ramach Programu Kulturalna szkoła na Mazowszu
Postanowienia ogólne

I.

Regulamin określa zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w
ramach Programu Kulturalna szkoła na Mazowszu zwanego dalej Programem,
umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z
preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi
Województwa Mazowieckiego.
II.

Warunki uczestnictwa

1. Do udziału w Programie uprawnieni
są uczniowie szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia,
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
2. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie
zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie
z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.)
3. Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę do wybranych instytucji
kultury wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
4. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły
lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie
wymienione osoby są uczniami danej szkoły.
5. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym
dokonuje Dyrektor Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu.
6. Preferencyjna cena biletu w ramach programu wynosi 1 zł (brutto) i obejmuje bilet wstępu
na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen oraz do Muzeum Małego Miasta
w Bieżuniu – oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Pozostałe atrakcje (usługa
przewodnika, lekcje muzealne, warsztaty, przejażdżki wozem, ognisko) liczone są według
aktualnego cennika, dostępnego pod adresem www: https://mwmskansen.pl/kup-bilet
7. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu musi być złożony co
najmniej na 5 dni przed planowanym przyjazdem w formie skanu i wysłany na adres:
promocja@mwmskansen.pl.

III.
1.

Ochrona danych osobowych

Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz
osób będących pod jej opieką prawną, w tym utrwalanie i rozpowszechnianie.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach
internetowych Administratora (www.mwmskansen.pl, portalu Facebook czy
serwisie Youtube), mediach (prasie i telewizji), ulotkach, plakatach,
wydawnictwach.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod
numerem 20/99,
Administrator
powołał
Inspektora
Danych
Osobowych.
Kontakt
dpo@mwmskansen.pl, tel. 24 275 28 83.
Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań
statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną działalnością Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu.
Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator
zawarł umowę na np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw, tłumaczenie tekstów na języki
obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym
do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z
żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a
także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy
przechowywania rejestracji w tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu,
zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w punkcie 7 celach – przez okresy,
w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych osobowych.
Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany
oraz profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia
zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia
na teren skansenu.
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IV.
1.

2.

Postanowienia końcowe

Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji dostępne są na
stronie
internetowej
Muzeum
pod
adresem
www:
https://mwmskansen.pl/regulamin-zwiedzania-2/regulamin-zwiedzania/.
Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14/2022
z dnia 13.05.2022
Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Załącznik nr 1
(pieczątka szkoły)
Zgłoszenie szkoły do Programu
„Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Niniejszym zgłaszamy naszą szkołę:
Brak danych
szkoła podstawowa
Brak danych

szkoła ponadpodstawowa

(prosimy wstawić x w odpowiedniej rubryce)
Do wypełnienia:
Pełna nazwa szkoły

Brak danych

Adres szkoły
(ulica, kod pocztowy,
miejscowość)

Brak danych

Telefon szkoły

Brak danych

Adres e-mail szkoły

Brak danych

Długość trasy do instytucji
kultury (w km)
Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko)

Brak danych

Telefon

Brak danych

Adres e-mail

Brak danych

Ilość osób/grup

Brak danych

W tym ilość opiekunów

Brak danych

Termin:

Brak danych

Cel:

Brak danych

Brak danych

..................................., dnia ...............................

.....................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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