
Regulamin udziału w Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Organizatorem Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury, zwanego dalej Seminarium jest 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań, zwane 

dalej Organizatorem. 

2. Seminarium odbędzie się 16-17 listopada 2020 roku w Poznaniu w Internecie w wersji  

on-line na platformach Zoom, Facebook i YouTube, oraz stacjonarnie dla prelegentów/ek, 

oraz osób zaproszonych do udziału czynnego w seminarium. 

§2 

1. Wszelkie informacje dotyczące Seminarium będą publikowane na stronie Organizatora,  

a wszelkie pytania dotyczące Seminarium należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

centrum@trakt.poznan.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz 

kontaktowania się z uczestnikami/czkami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika/czki 

numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy. 

3. Uczestnikami/czkami Seminarium mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, 

które wprowadziły Organizatora w błąd co do swojej pełnoletniości. 

§3 

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik/czka został/a poinformowany/a 

przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Seminarium (data, czas i miejsce jej 

organizacji) oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez 

Organizatora. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

§4 

1. Uczestnikiem/czką biernym/ą seminarium może być osoba, zwana dalej 
Uczestnikiem/czką, która przeszła pomyślnie proces rejestracji. 
2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej 
elektronicznego formularza. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa, poprzez wypełnienie 
formularz zgłoszeniowego oraz otrzymanie potwierdzenia od Organizatora. 
4. Liczba miejsc dla Uczestników/czek jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń.  
5. Rejestracji należy dokonać do 15 listopada 2020 roku. 
6. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium należy zgłaszać mailowo na adres: 
centrum@trakt.poznan.pl. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez 
Uczestnika/czkę na Seminarium lub za brak możliwości przekazania danych osobowych  
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z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
8. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji,  
w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera. 
9. Wprowadza się ograniczenie Uczestników/czek z danej instytucji do maksymalnie dwóch 
osób. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie 
Uczestników/czek. 
11. Uczestnictwo w Seminarium i warsztacie towarzyszącym wymaga dysponowania przez 

Uczestników systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne 

wymagania techniczne: 

a) dostęp do internetu, 
b) urządzenie końcowe, 
c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. 
graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.) 
 

§5 

1. Udział w Seminarium jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  
2. Udział w warsztacie towarzyszącym Seminarium jest odpłatny, na zasadach określonych 
przez Organizatora na stronie internetowe www.bramapoznania.pl oraz w materiałach 
wysłanych do Uczestników/czek. 
3. Udział w Seminarium możliwy jest jedynie zdalnie w związku z panującą pandemią 
COVID-19. 
4. Udział osobisty możliwy jest jedynie dla Prelegentów/ek Seminarium. 
5. Prelegencki/tki mają obowiązek zachowania zasad bezpieczeństwa w budynku Bramy 
Poznania, określonych w stosownych Regulaminach obiektu, w tym: 
a) zachowanie dystansu 1,5 metra od innych Prelegentów/ek oraz pracowników/czek  
i gości/ciń Bramy Poznania; 
b) dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu na teren obiektu; 
c) poinformowania Organizatora w razie podejrzenia o pogorszeniu stanu zdrowia; 
d) noszenia maseczek ochronnych, z wyjątkiem czasu trwania wystąpienia Prelegenta/tki. 
6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren obiektu osobom nie przestrzegającym 
zasad regulaminy określonego w paragrafie 5, ust. 4 a)-d), z wyłączeniem osób, których nie 
obowiązuje noszenie maseczek osób: ze stwierdzonymi chorobami wykluczającymi noszenie 
maseczki, na podstawie orzeczenia lekarskiego. 
7. Prelegenci/tki są zobowiązani/e do samodzielnego zaopatrzenia się w maseczki, 
Organizator zapewnia środki dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. 
 

IV. Wykorzystanie wizerunku 

§6 

1. Uczestnik/czka wyraża nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na to, aby 

wizerunek utrwalony na zdjęciach fotograficznych oraz nagraniach filmowych podczas 

Seminarium był wielokrotnie (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) w celach 

niekomercyjnych wykorzystywany na wszystkich znanych polach eksploatacji,  

a w szczególności: 

a).wykorzystania dla celów realizacji działań programowych CTK TRAKT; 

b) włączania do innych utworów (m.in. audiowizualnych i/lub multimedialnych) tworzonych 

przez CTK TRAKT lub na jego zlecenie przez inny podmiot; 

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzenie do 



obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 

d) wprowadzania do obrotu (m.in. w ramach utworów wskazanych w pkt. b) w kraju i za 

granicą Rzeczpospolitej Polskiej; 

e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach 

dowolnych usług telekomunikacyjnych, DSL, ADSL); 

g). nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (m.in. 

DTT, LPTV, UHF, CCTS); 

h). nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity (m.in. TVRO, MMDS, SMATV, UKF); 

i) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); 

j). umieszczania utworów w elektronicznych bazach danych; 

k). publicznego wykonywania i/lub publicznego odtwarzania; 

l) wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; 

ł) wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych (m.in. w materiałach drukowanych  

i elektronicznych, publikacjach prasowych, na stronach internetowych, materiałach 

promocyjnych, reklamach, folderach, ulotkach oraz za pomocą innych narzędzi i kanałów 

znanych w momencie zawarcia niniejszej umowy) dotyczących działalności CTK TRAKT. 
2. Seminarium może być nagrywana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane 

jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Seminarium bez 

uprzedniej zgody Organizatora. 

3. Organizator Seminarium udostępniając uczestnikom materiały rozpowszechniane online 

zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. 

Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów 

wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, 

publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych 

wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny 

uprawniony podmiot.  Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek 

szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania. 

 

V. Klauzula informacyjna 

§7 

1. 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) Organizator informuje, iż: 

a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Turystyki Kulturowej 

TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań; 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@trakt.poznan.pl; 

c) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na użytek udziału w Konferencji na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. - prawnie usprawiedliwiony interes administratora; 

d) dane osobowe Uczestnika nie będą dalej przekazywane; 

e) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą nie dłużej niż 2 lata od zakończenia 
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wydarzenia. Po tym terminie dane są usuwane; 

f) Uczestnik posiada 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; 

g) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może 

uniemożliwić skorzystanie z usługi. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§8 

1. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Seminarium, 
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu, w tym treści niniejszego 
Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej 
Organizatora. 
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Seminarium będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego 
prawa powszechnie obowiązującego. 
6. Uczestnik/czka ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych 
w związku ze spotkaniem. Uczestnik/czka ponosi odpowiedzialność w szczególności za 
podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub 
uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem/czką. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika/czkę 
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium i warsztatu towarzyszącego 
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych i siły wyższej. W takim przypadku wpłaty z tytułu 
uczestnictwa w warsztacie Organizator zwróci. 

 

 


