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REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNYCH
organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

§1
Organizator, odbiorcy i cele wydarzeń

1. Muzeum Ziemi Rawickiej z siedzibą w: Rynek 1, 63-900 Rawicz, zgodnie z założeniami działalności statutowej, jest organizatorem wydarzeń 
kulturalnych.
2. Zasady organizowania wydarzeń kulturalnych ustala regulamin, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. 
U. 1991, nr 114 poz. 493 z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin odnosi się do wszystkich wydarzeń realizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu, organizowanych zarówno w 
siedzibie Muzeum, jak i poza nią.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzeń poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w tych 
wydarzeniach.
5. Wydarzenia kulturalne, których organizatorem jest Muzeum, mają charakter otwarty i są adresowane zarówno do mieszkańców Gminy 
Rawicz, Powiatu Rawickiego, jak i turystów.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniach na wyłączną odpowiedzialność pełnoletnich opiekunów.
7. Osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzeń kulturalnych z ramienia Muzeum Ziemi Rawickiej są: Dyrektor oraz wyznaczeni przez 
Dyrektora pracownicy Muzeum.
8. Celem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej jest: promocja dziedzictwa kulturowego i historii ziemi 
rawickiej, propagowanie wiedzy o zbiorach muzealnych, promocja różnych form twórczości artystycznej, integracja mieszkańców i osób 
odwiedzających Gminę Rawicz poprzez udział w działaniach prokulturowych.

§2
Porządek i bezpieczeństwo

1. W imieniu organizatora za porządek podczas wydarzeń kulturalnych i bezpieczeństwo ich uczestników odpowiadają wyznaczeni pracowni-
cy Muzeum oraz przedstawiciele służb ochrony. Osoby te mogą zgłaszać na Policję działania zagrażające bezpieczeństwu podczas 
wydarzeń.
2. Każdorazowo uczestnicy wydarzeń kulturalnych mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do uwag i poleceń przedstawicieli organi-
zatora oraz służb ochrony.
3. Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej i na jego terenie zabrania się wnoszenia broni, innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wyrobów pirotechnicznych, środków 
odurzających, substancji psychotropowych.
4. Przedstawiciele organizatora oraz służb ochrony mają prawo odmówić wstępu na wydarzenie kulturalne: osobom, wobec których mają 
uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą na teren imprezy przedmioty, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu; osobom 
będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających; osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub 
w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
5. Przedstawiciele organizatora oraz służb ochrony mają prawo zażądać opuszczenia przestrzeni wydarzenia kulturalnego przez osoby, 
wobec których mają uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą na teren imprezy przedmioty, o których mowa w pkt. 3 niniejszego 
regulaminu; osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających; osobom zachowującym się agresyw-
nie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
6. Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum zabrania się: głoszenia haseł o treściach wulgarnych, rasistow-
skich i naruszających dobra osób trzecich; niszczenia eksponatów muzealnych oraz innych przedmiotów stanowiących własność Muzeum, a 
znajdujących się w przestrzeni wydarzenia kulturalnego.

§3
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przedstawiciele organizatora utrwalają przebieg wydarzeń kulturalnych w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji i promocji. 
Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyj-
nych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum poprzez sam udział w tych wydarzeniach wyrażają dobrowolną zgodę 
na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Muzeum ich danych osobowych, w tym wizerunku, w związku z prowadzoną przez 
Muzeum działalnością kulturalną.
3. Muzeum Ziemi Rawickiej jest administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym danych wizerunkowych.
4. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  Mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub wycofania wcześniejszej zgody na 
przetwarzanie danych.
5. Siedziba Muzeum Ziemi Rawickiej, w celu ochrony zasobów instytucji, w tym zbiorów muzealnych, objęty jest rejestracją monitoringu 
wizyjnego.

§4

W przypadku, gdy Muzeum Ziemi Rawickiej będzie współorganizatorem wydarzeń  kulturalnych o charakterze masowym stosowane będą 
odrębne przepisy wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504).

§5
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności karnej, administracyjno-prawnej i cywilno-prawnej uczestników 
wydarzeń kulturalnych, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.


