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REGULAMIN UCZESTNICTWA W INTERAKTYWNYCH POKAZACH 

W REGIONALNY MUZEUM CEBULARZA  

 

1. Wstęp do sali pokazowej Regionalnego Muzeum Cebularza jest odpłatny według 

cennika zamieszczonego na stronie: www.muzeumcebularza.com.pl. 

2. Muzeum można odwiedzać w grupach zorganizowanych lub indywidualnie 

w godzinach zamieszczonych na stronie: muzeumcebularza.com.pl. 

3. Zorganizowanie pokazu dla grupy zorganizowanej jest może po dokonaniu 

wcześniejszej rezerwacji telefonicznie (690199160, 697146116) lub mailowo: 

muzeumcebularza@gmail.com. 

a) Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 50 osób. 

b) Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i godziny pokazów dla grup 

zorganizowanych, jeśli nie będzie on kolidował z pozostałymi rezerwacjami oraz 

godzinami pracy. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia, jeśli nie dokonano wcześniejszej 

rezerwacji. 

5. Niniejszy regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

muzeum, na której również w miarę konieczności, wprowadzane są jego aktualizacje. 

6. Regionalne Muzeum Cebularza zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

7. O zmianach w regulaminie uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony 

internetowej: muzeumcebularza.com.pl. 

8. Dopuszcza się wykonywanie pamiątkowych fotografii (bez użycia lampy błyskowej). 

9. Fotografowanie i filmowanie o charakterze dokumentacji oraz  informacji medialnej 

jest możliwe wyłącznie za wcześniejszym uzyskaniem zgody właściciela Regionalnego 

Muzeum Cebularza lub osoby przez niego upoważnionej. 

10. Uprasza się uczestników pokazów o zachowywanie według ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych.  

11. Zabrania się uczestnikom wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla 

pracowników (pomieszczenie socjalne). 

12. Regionalne Muzeum Cebularza nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia 

o charakterze losowym oraz za rzeczy pozostawione na terenie muzeum, korytarzu 

i na klatce schodowej. 

13. Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad nieletnimi w czasie pokazów. 

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione na wieszakach przed sala pokazową 

(odzież, dokumenty, klucze, portfele, telefony itp.) muzeum nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Na terenie Regionalnego Muzeum Cebularza obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, tzw. e-papierosów oraz 

korzystania z innych używek i środków odurzających. 

16. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym i/lub zachowującym się 

w sposób zakłócający spokój i  zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników 

pokazu, a także własności muzeum. 
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17. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla 

innych uczestników pokazu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod 

wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin 

regionalnego Muzeum Cebularza zostaną wyproszone z terenu muzeum. 

18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w muzeum i popełnienia wykroczenia  

pracownicy mają prawo wezwać Policję. Za szkody wyrządzone w muzeum 

odpowiada sprawca zniszczenia lub opiekun sprawcy. 

19. Zabrania się wnoszenia na teren muzeum broni palnej i gazowej, noży i innych 

ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo 

niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczestników pokazów. 

20. Logotyp Regionalnego Muzeum cebularza jest znakiem identyfikującym 

i promocyjnym, jest objęty prawami autorskimi należącymi do właściciela 

Regionalnego Muzeum Cebularza. 

21. Gra miejsca „Z cebularzem przez Lublin” jest autorskim materiałem promocyjnym 

zaprojektowanym i objętym prawami autorskimi należącymi do właściciela 

Regionalnego Muzeum Cebularza.  

22. Osobą biorącą udział w pokazach, czyli uczestnikiem jest każda osoba znajdująca się 

w sali pokazowej w trakcie trwania pokazu. 

23. Cebularze wykonywane podczas interaktywnego pokazu w Regionalnym Muzeum 

Cebularza są cebularzami pokazowymi i nie są przeznaczone do spożycia. 

24. Dane osobowe podawane przez uczestników przy dokonywaniu rezerwacji są 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji rezerwacji, przeprowadzenia pokazów 

i projektów, w których muzeum bierze udział. Administratorem danych jest firma 

Regionalne Muzeum Cebularza z siedzibą na ul. Szewskiej 4, 20-086 w Lublinie, NIP: 

538-155-30-16. 

25. Osoby biorące udział w pokazach tym samym wyrażają zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pokazów 

organizowanych przez Regionalne Muzeum Cebularza dla celów marketingowych, 

sprawozdawczych i informacyjnych. Zgoda udzielona jest bezterminowo, bez 

ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym: Internet, 

Facebook, prasa i telewizja. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku 

przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów 

marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących działalności Regionalnego 

Muzeum Cebularza. 

26. Uczestnicy biorący udział w pokazach i projektach Regionalnego Muzeum Cebularza 

mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie 

rezerwacji oraz wejście na teren Regionalnego Muzeum Cebularza jest jednoznaczne 

z jego akceptacją. 

27. Osoby przebywające w Regionalnym muzeum Cebularza maja obowiązek stasowania 

się do zaleceń animatorów mających na celu zapewnienie sprawności 

i bezpieczeństwa przy organizacji i prowadzeniu  pokazów. 

28. Skargi i wnioski uczestników pokazów przyjmuje właściciel pod adresem mailowym: 

muzeumcebularza@gmail.com 
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29. Regulamin Regionalnego Muzeum Cebularza jest dostępny na stronie internetowej: 

http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ct-menu-item-5, w sali pokazowej siedziby 

muzeum na ul. Szewskiej 4 w Lublinie. 

30. Informacje uzupełniające można uzyskać telefonicznie: 690 199 160, 697 146 114, 

mailowo muzeumcebularza@gmail.com lub  u  animatorów prowadzących bieżący 

pokaz. 

31. Klauzula informacyjna w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 

dostępna załączniku do niniejszego regulaminu. 

 

Załącznik 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Regionalne Muzeum Cebularza ul. Szewska 4, 20-

086 Lublin, NIP: 538-155-30-16 niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Administratorem danych jest Regionalne Muzeum Cebularza  ul. Szewska 4, 20-086 Lublin.  

Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania 

ewentualnie w celu realizacji celów związanych z zawarciem umów związanych z organizacją 

pokazów, zawarciem umów, których stroną jest  osoba której dane dotyczą; ewentualnie gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. Poza tym, dane osobowe mogą być przetwarzane 

w również w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę. Dane osobowe przechowywane 

będą przez Administratora przez  okres prowadzenia korespondencji; wykonywania umowy; 

organizacji  pokazów  w pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii 

danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Administratora. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie 

sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: muzeum 

cebularza@gmail.com lub listownie na adres Regionalne Muzeum Cebularza, ul. Szewska 4, 

20-086 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. 

PUODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

u.o.d.o. i przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 
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