
REGULAMIN DZIEŃ MAŁEGO NAUKOWCA 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. „Dzień Małego Naukowca” (zwany dalej DMN) to wydarzenie popularno-naukowe organizowane przez 

Tarnogórskie Centrum Kultury (TCK) z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-600 Tarnowskie Góry. 

2. Wydarzenie odbędzie się 24.07.2020 r. w godzinach 11:00 – 13:00 w głównym holu TCK. W przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych DMN zostanie przeniesiony na trawnik przed budynkiem TCK. 

§ 2 

PRZEBIEG I ZASADY UCZESTNICTWA W DMN 

1. Uczestnikiem DMN (Uczestnik) może być każde dziecko niezależnie od wieku oraz jego Rodzic/Opiekun.  

2. Dzieci uczestniczące w DMN pozostają pod opieką Rodzica lub Opiekuna. 

3. Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona i obowiązują zapisy pod numerem telefonu : 608 – 869 – 464, 

możliwe najpóźniej do 23.07 br. do godziny 16:00. Podczas zapisów należy podać następujące dane: imię  

i nazwisko Uczestnika, wiek dziecka oraz numer telefonu do Rodzica/Opiekuna. 

 4. Warunkiem uczestnictwa w DMN jest stosowanie się do niniejszych zasad: 

a) Każdy Uczestnik podczas wydarzenia jest zobowiązany do noszenia maseczki/przyłbicy. 

b) Przed wejściem na teren wydarzenia należy zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego płynem. 

c) Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego, który wynosi 2 m. 

d) Przed przystąpieniem do pokazu eksperymentów Uczestnik pobiera Kartę Uczestnika z Kasy TCK. 

e) Pokaz eksperymentów odbywa się jednocześnie na 4 różnych stanowiskach. Uczestnik podchodzi do każdego 

stanowiska i bierze udział w pokazie. Po skończonej serii eksperymentów otrzymuje od prowadzącego pieczątkę 

na swoją Kartę Uczestnika i przechodzi do kolejnego stanowiska. Po otrzymaniu wszystkich pieczątek 

przechodzi do Kasy TCK, gdzie wymienia Kartę Uczestnika na Dyplom Małego Naukowca oraz słodki 

upominek. 

f) Przy każdym stanowisku może znajdować się maksymalnie dwóch Rodziców/ Opiekunów wraz z dziećmi. 

5. TCK zastrzega sobie prawo utrwalania wydarzenia w postaci relacji fotograficznych i filmowych do celów 

promocji, dokumentowania działalności i sprawozdawczości. 

§ 3 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO) informujmy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach  

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, Dyrektor : Ewa Trojan. Jeśli macie Państwo 

jakieś pytania lub uwagi dotyczące przetwarzania danych przez TCK możecie się Państwo skontaktować z 

naszym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Piotr Kaczmarek, iod@tck.net.pl,  tel. 32 285 27 34. 

mailto:iod@tck.net.pl


2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji DMN na podstawie art. 6 ust 1a RODO  

w zakresie danych kontaktowych uczestników wydarzenia oraz na podstawie art. 6 ust 1 f RODO, w zakresie 

wizerunku uczestników, gdzie prawnie uzasadnionym interesem TCK jest przygotowanie dokumentowanie, 

sprawozdawczość i promocja TCK. 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: w zakresie wizerunku - operatorzy mediów internetowych  

i społecznościowych, natomiast dane kontaktowe uczestników wydarzenia nie będą nikomu udostępniane. Dane 

nie będą też profilowane. 

4) TCK będzie przetwarzać dane kontaktowe, które będą przetwarzane do tygodnia po zakończeniu zadania, 

natomiast dane dotyczące wizerunku przez okres niezbędny do wykonania zadania oraz zgodnie z kategorią 

archiwalną. 

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Dodatkowo w zakresie danych kontaktowych mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co 

jednak nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem tej zgody. Dodatkowo mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa) 

jeśli uznają Państwo. że przetwarzanie danych przez TCK narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6) Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest warunkiem udziału w DMN, w przypadku odmowy podania 

danych uczestnictwo w wydarzeniu będzie niemożliwe. 

 

 


