Regulamin XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
Biorąc udział w XVII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego,
Kulturowego zwanych dalej
„wydarzeniem”, uczestnik akceptuje poniższy regulamin.
1. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury.
2. Wydarzenie odbywa się w dniach 16–17 i 23–24 maja 2015 r. w 10 obiektach:
16–
16 – 17 maja 2015 r.
TRASA KRAKOWSKA
1) Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (ul. Szpitalna 24, Kraków)
2) Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie (ul. św. Marka 10, Kraków)
TRASA
TRASA ZACHODNIA
1) Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku (ul. Topolowa, Chełmek, powiat
oświęcimski)
2) Zespół zabudowań podworskich w Bobrku (ul. Nadwiślańska 5, Bobrek, powiat
oświęcimski)
3) Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu (pl. ks. J. Skarbka 5, Oświęcim, powiat
oświęcimski)
23–
23– 24 maja 2015 r.
TRASA KRAKOWSKA
1) Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny
w Krakowie (ul. Kopernika 27, Kraków)
2) Collegium Maius w Krakowie (ul. Jagiellońska 15, Kraków)
TRASA PÓŁNOCNA
1) Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (pl. T. Kościuszki 7–8, Jędrzejów, powiat
jędrzejowski, województwo świętokrzyskie)
2) Zespół pałacowy w Książu Wielkim (ul. W. Witosa 10, Książ Wielki, powiat miechowski)
3) Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach (Dalewice, powiat
proszowicki)
3. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. W przypadku niektórych
punktów programu osoby indywidualne lub grupy do 9 osób obowiązuje rezerwacja
telefoniczna lub poprzez formularz elektroniczny na stronie dnidziedzictwa.pl. Punkty
programu wymagające rezerwacji oznaczone są w materiałach informacyjnych o
wydarzeniu „ZAREZERWUJ!” oraz uwzględnione w formularzu elektronicznym. Rezerwacja
obejmuje również dzieci, które ukończyły 3 lata. Grupy zorganizowane (powyżej 9 osób)
obowiązuje rezerwacja wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dla grup na stronie
dnidziedzictwa.pl.

4. Uczestnik wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w wydarzeniu jest równoznaczny
z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na
rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu i wizerunku dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w
której zostanie wykorzystana dokumentacja wydarzenia.
5. Małopolski Instytut Kultury nie ponosi odpowiedzialności za transport osób
uczestniczących w wydarzeniu zarówno do obiektów, jak i pomiędzy obiektami, w których
odbywa się wydarzenie.
6. Program wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Małopolskiego
Instytutu Kultury.
7. Regulamin jest udostępniony uczestnikom wydarzenia na stronie internetowej
dnidziedzictwa.pl.
dnidziedzictwa.pl

