
 

REGULAMIN ZAJĘĆ MAGICZNY DYWAN 

DLA RODZIN Z DZIEĆMI ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat z cyklu Magiczny dywan (zwanych 

dalej „Zajęciami”) jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa (zwane dalej „Centrum”) – 
instytucja kultury miasta Poznania – z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań, o nr NIP: 
7781465736, REGON: 301204801. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa  
w Zajęciach. 

3. Zakup biletu na Zajęcia jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu 
rezerwacji i sprzedaży biletów do Bramy Poznania oraz zobowiązaniem do ich 
przestrzegania. Regulaminy te są dostępne na stronie internetowej www.bramapoznania.pl 
i w Kasach Centrum (zwanych dalej „Kasami”).  

4. Aktualny harmonogram, cennik oraz opisy Zajęć znajdują się na stronie internetowej 
www.bramapoznania.pl.  

  
II. Zasady uczestnictwa w Zajęciach 

 
1. Udział w Zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu.  
2. W przypadku jeśli bilet na Zajęcia został zakupiony on-line, należy go odebrać  

w Kasach nie później niż na 20 min. przed rozpoczęciem Zajęć, podając  
nr dokumentu sprzedaży (paragonu).  

3. Na Zajęcia należy przyjść 10 min. przed ich rozpoczęciem i stawić się z ważnym biletem  
w miejscu zbiórki na terenie Bramy Poznania. Informacja o miejscu zbiórki podana jest na 
stronie www.bramapoznania.pl przy opisie danego tematu Zajęć. 

4. Zajęcia odbywają się w terenie w okolicy Bramy Poznania.  
5. W Zajęciach mogą wziąć udział rodziny z dziećmi w wieku 3-5 lat. 
6. Osoba prowadząca zajęcia nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dziećmi. Dzieci 

uczestniczące w Zajęciach pozostają pod opieką swoich rodziców / opiekunów, którzy 
biorą za nie odpowiedzialność. Uczestnictwo rodziców / opiekunów w Zajęciach jest 
obowiązkowe. 

7. Uczestnicy(czki) biorą udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
Uczestnicy(czki) niepełnoletni biorą udział w Zajęciach na odpowiedzialność i ryzyko ich 
prawnych opiekunów(ek). 

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom(czkom) Zajęć opieki medycznej ani ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu uczestnika(czki) 
Zajęć. 

10. Uczestnicy(czki) Zajęć zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej 
Zajęcia wyznaczonej przez Centrum oraz pracowników(czek) Bramy Poznania, a także do 
zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

11. Uczestnicy(czki) Zajęć zobowiązani są do zapoznania się z aktualnymi zasadami 
dotyczącymi reżimu sanitarnego i stosowania się do nich. Aktualne zasady sanitarne 
dotyczące udziału w Zajęciach dostępne są na stronie www.bramapoznania.pl  
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III. Postanowienia końcowe 
 

1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbywania się Zajęć w uzasadnionych 
przypadkach. Osobom, które zakupiły bilety przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty za 
Zajęcia.   

2. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian wprowadzanych w niniejszym Regulaminie,  
o których uczestnicy(czki) Zajęć zostaną poinformowani poprzez stronę 
www.bramapoznania.pl.  

3. Więcej informacji na temat sprzedaży biletów na Zajęcia można uzyskać w Punkcie 
Informacji i pod nr tel. 61 647 7634 od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia Bramy 
Poznania lub poprzez e-mail: edukacja@bramapoznania.pl  

4. Uczestnictwo w Zajęciach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu przebiegu Zajęć oraz wizerunku 
ich uczestników(czek) dla celów publikacji na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, w publikacjach drukowanych i elektronicznych, materiałach 
promocyjnych Centrum. 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,  
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pcd.poznan.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na użytek organizacji wydarzeń oraz przesyłania 

informacji zwrotnej do ich uczestników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - prawnie 
usprawiedliwiony interes administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane. 
5) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą nie dłużej niż 7 dni od zakończenia 

wydarzenia. Po tym terminie dane są usuwane. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może 

uniemożliwić skorzystanie z usługi. 
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