
REGULAMIN  

wernisażu wystawy „Podróż w nieznane z Instytutem Polonika”  

organizowanym przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za 

Granicą „Polonika” w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie  

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 

 

Uczestnik – osoba biorąca udział  w Wernisażu;  

Organizator Wernisażu lub Organizator: 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” 

ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa   

NIP 521-380-69-59 

REGON 369021810; 

do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Organizatora oraz 

inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg 

Wernisażu; 

Teren lub Obiekt – miejsce, gdzie odbędzie się wernisaż, tj. Narodowy Instytut Kultury i 

Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa osób biorących udział w Wernisażu. 

2. Uczestnicy Wernisażu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE  

 

1. Wernisaż odbywa się w dniu 16 grudnia 2022 roku w Narodowym Instytucie Kultury i 

Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, w godz. 17:00-

19:30. 

2. Wstęp na Wernisaż jest bezpłatny.  

3. Uczestnictwo w Wernisażu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów 

uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

4. Przebieg Wernisażu może być utrwalany przez Organizatora poprzez rejestrację dźwięku 

lub obrazu lub dźwięku i obrazu. Organizator utrwala również przebieg Wernisażu dla celów 

dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i jego działalności. Wizerunek osób 

przebywających na terenie Wernisażu może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek kwot. Uczestnik wyraża 



zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w celach promocyjnych i 

informacyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości ten fakt i akceptuje powyższy zapis.  

5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Uczestników Wernisażu. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Uczestnicy Wernisażu zobowiązani są do:  

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający 

mieniu; 

c) niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora.  

2.Uczestnik Wernisażu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia 

powstałe z jego winy.  

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016), Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Polskiego. Kulturowego za 

Granicą „Polonika” z siedzibą w Warszawie (02-549), ul. Madalińskiego 101, tel.: 22 270 

14 66. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie „Polonika" możliwy jest pod adresem 

email iod@polonika.pl. 

3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie 

internetowej pod adresem: https://polonika.pl/.  

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Instytutu 

Polonika. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:  https://polonika.pl/. 
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