
 

 

 

 

REGULAMIN 

OPEROWEGO LABIRYNTU – ZWIEDZANIA GMACHU OPERY W RAMACH KAMPANII 

PROMOCYJNEJ  

pn. „op.era4U- chodź do opery” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa (dalej: Regulamin) podczas 

zwiedzania gmachu Opery Wrocławskiej tj. spacer z przewodnikiem w ramach 

kampanii promocyjnej pn. „op.era4U- chodź do opery”. 

2. Organizatorem zwiedzania jest Opera Wrocławska z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 

50-066 Wrocław wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896 000 5526, REGON 000278942 

(dalej: Organizator). 

3. Zwiedzanie ma charakter promocyjno-informacyjny, którego celem jest wprowadzenie 

w historię powstania Opery Wrocławskiej, w tym zapoznanie uczestników z historią  

budynku Opery oraz zwiedzanie jej pomieszczeń, w tym foyer, widowni, sceny, 

pracowni artystycznych (dalej: zwiedzanie). 

4. Zwiedzanie prowadzone jest według programu oraz założeń osoby prowadzącej 

zwiedzanie (dalej: Przewodnik).  

§ 2 

Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa w zwiedzaniu jest:  

1) zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu; 

2) brak przeciwskazań zdrowotnych; 

2. Liczba uczestników biorących udział w zwiedzaniu jest graniczona przez Organizatora 

do 30 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązani są zgłosić Przewodnikowi przed 

rozpoczęciem zwiedzania o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, takich jak: złe 

samopoczucie, urazy, kontuzje. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestnika będące następstwem 

zdarzeń, które powstały bez winy Organizatora. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom zwiedzania od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy 

Organizatorowi, innemu uczestnikowi lub osobie trzeciej. 



 

 

7. Warunkiem zwiedzania jest zebranie minimum 3 uczestników. W przypadku braku 

minimalnej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania 

zwiedzania. 

8. Zapisy na zwiedzanie odbywają się w dziale obsługi widza Opery Wrocławskiej, drogą 

telefoniczną, mailową lub osobiście w kasie Opery Wrocławskiej oraz u Przewodnika 

przed rozpoczęciem zwiedzania.  

§ 3 

Miejsce i porządek zwiedzania 

1. Zwiedzanie odbywa się w siedzibie Opery Wrocławskiej według programu i założeń 

Przewodnika. Opera zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu tylko do 

wybranych pomieszczeń Opery Wrocławskiej w trakcie zwiedzania.  

2. Informacje o sprawach organizacyjnych będą zamieszczane na stronie internetowej  

lub za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora. 

3. Uczestnicy zwiedzania oraz opiekunowie prawni zobowiązują się zapoznać  

z aktualnie przekazywanymi informacjami.  

4. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia.  

Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada opiekun lub rodzice. 

5. Zabrania się wnoszenia na teren siedziby Opery Wrocławskiej  broni, amunicji, 

materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów 

żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów lub 

płynów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających 

na terenie obiektu. 

6. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie Opery Wrocławskiej wszelkich 

napojów oraz żywności.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w miejscu 

innym niż wyznaczone.  

8. W sytuacji nieprzestrzegania poleceń Przewodnika oraz postanowień Regulaminu 

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w zwiedzaniu.  

 

§ 4 

Zgoda na korzystanie z wizerunku 

Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalania przebiegu zwiedzania, w których bierze 

udział uczestnik. 

 

§ 5 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ze względu na wymogi 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 (dalej jako „RODO”), Organizator informuje, że:  



 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator (Opera Wrocławska, 

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław).  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Opery Wrocławskiej jest możliwy za pośrednictwem 

poczty e-mail: iod@opera.wroclaw.pl .  

3. Dane osobowe w postaci wieku Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika a także 

imienia i nazwiska i danych kontaktowych jego opiekuna prawnego będą przetwarzane  

w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie w ramach kampanii  „op.era4U- chodź 

do opery” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Opery Wrocławskiej w celach promocyjnych lub edukacyjnych 

związanych z działalnością statutową Opery Wrocławskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO.  

W tym zakresie przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu do Opery Wrocławskiej (np. 

za pomocą danych kontaktowych o których mowa w punktach 1. i 2.) wobec tego 

przetwarzania.  

5. Dane osobowe w postaci wieku Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika a także 

imienia i nazwiska i danych kontaktowych jego opiekuna prawnego będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do wykonania umowy.  

6. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane do momentu złożenia 

sprzeciwu o którym mowa w pkt. 4. 

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym 

z Operą Wrocławską przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną systemów Opery 

Wrocławskiej, a w zakresie wizerunku także podmiotom zapewniającym obsługę 

fotograficzną i graficzną oraz mediom społecznościowym Opery Wrocławskiej na 

Facebooku i Instagramie. 

8. Mają Państwo prawo do żądania od Opery Wrocławskiej: 

− dostępu do danych osobowych,  

− ich sprostowania,  

− usunięcia,  

− ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 

osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w postaci wieku oraz imienia i nazwiska uczestnika jest 

niezbędne do wzięcia udziału w zwiedzaniu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. 

2. Udział w zwiedzaniu oznacza, że osoba biorąca w nim udział zapoznała się  

z postanowieniami Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia. 



 

 

3. Regulamin obowiązuje na czas trwania działań kampanii promocyjnej pn.  „op.era4U- 

chodź do opery” .  

4. W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, a w szczególności wprowadzenia 

zarządzeń lub regulacji rządowych, włączając w to ograniczenia lub zakazy 

prowadzenia działalności, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły 

zwiedzania (np. na formułę online). 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania z ważnych przyczyn  

w każdym czasie.  


