
 

"Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na Podhalu” 

 
R E G U L A M I N 

 
PLENERU MALARSKIEGO  

 
w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju w ramach projektu pn.  

"Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na Podhalu”. 
 
 
1. ORGANIZATOR: 
o Powiat Nowotarski, 

we współpracy z: 
o Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
o Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce - Zdroju. 
 
2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

 
o Budżet Województwa Małopolskiego, 
o Budżet Powiatu Nowotarskiego. 
 
3. TERMIN I MIEJSCE: 
 
Plener malarski odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 września 2019 r. w Muzeum 
im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju, ul. Sądecka 6, w godzinach od 9:00 do 14:00. W dniu 
4 października 2019 r. o godz. 14:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wernisażu powstałych 
prac połączone z wręczeniem nagród. 
Plener malarski potrwa 3 dni, po 5 h każdego dnia. Jedna grupa uczestniczy w wydarzeniu 
w jednym wybranym dniu zaznaczonym na karcie zgłoszeniowej oraz w dniu 
uroczystego otwarcia wernisażu prac. 
Podczas wydarzenia zaplanowano przerwę na kawę, herbatę i mały poczęstunek 
dla uczestników.  
 
4. TEMAT: 
 
Malowanie na płótnie własnej wizji słynnego zabytku - drewnianego kościoła p.w. Marii 
Magdaleny w Rabce-Zdroju.  
 
5. OPIS DZIAŁAŃ: 
 
o plener malarski jest wydarzeniem popularyzującym działania artystyczne w środowisku 

osób niepełnosprawnych - uczestnictwo w wydarzeniu stwarza możliwość bezpośredniego 
kontaktu z osobami zawodowo zajmującymi się sztuką, 
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o wspólne uczestniczenie w wydarzeniu stwarza okazję do wymiany doświadczeń, pozwala 
na wzajemne poznanie się osób niepełnosprawnych z różnych środowisk, 

o plener jest wydarzeniem otwartym, dzięki czemu umożliwia propagowanie idei tolerancji 
i przełamywania barier wykluczenia społecznego,  

o uczestnicy przedstawiając własną wizję zabytku utrwalają walory architektoniczne 
regionu, 

o terapia przez sztukę i swobodne działania skierowana jest do uczestników jako forma 
aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy, 

o celem warsztatów jest ponadto utrwalenie świadomości społecznej wagi i roli placówek 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
6. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 
Plener malarski w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju ma na celu integrację osób 
niepełnosprawnych z różnych grup wiekowych i społecznych. W związku z powyższym 
do udziału w spotkaniach warsztatowych zostali zaproszeni podopieczni placówek 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu subregionu podhalańskiego.  
Spośród uczestników pleneru malarskiego wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają 
nagrody. 
 
7. ZGŁOSZENIA: 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie podpisanego skanu załączonej KARTY 
ZGŁOSZENIOWEJ w terminie do 20 września 2019 r. na adres mailowy:  
biuro@muzeum-orkana.pl, lub dostarczyć oryginał do siedziby Muzeum im. Wł. Orkana w 
Rabce-Zdroju. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w plenerze malarskim decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe informacje uzyskać można w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju, 
pod nr tel.: 18 26 76 289. 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w mediach przebiegu i efektów pleneru 
malarskiego. Organizator nie pobiera żadnych opłat związanych z uczestnictwem 
w wydarzeniu. 
Zgłoszenie do udziału w plenerze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu 
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Osoby przesyłające skan dokumentu prosimy o przywiezienie ze sobą podpisanej 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i zgody przetwarzanie danych osobowych, w tym na 
wykorzystanie wizerunku. 
 
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator pleneru malarskiego. 
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 8. INFORMACJA ADMINISTRATORA 

1. Organizator, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 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, Dz. Urz. 
EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO 
oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestnika. 

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może 
skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu realizacji działań  
w ramach projektu „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na Podhalu". 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w zakresie niezbędnym 
do realizacji i rozliczenia projektu „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na 
Podhalu" lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Organizatora prawnie ciążących na nim 
obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 
przepisy szczególne. 

5. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: nazwę 
obejmującą imię i nazwisko oraz wiek, a także nazwę Instytucji zgłaszającej 
Uczestnika, jej adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, 
REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby upoważnione przez 
Organizatora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 
osobowe w imieniu Organizatora.  

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania i rozliczania 
projektu „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”,  a po tym czasie 
będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, o których mowa w pkt 5 jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji działań projektowych, a odmowa ich podania uniemożliwi 
uczestnictwo w działaniach projektowych. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
ADRES: 

MUZEUM IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W RABCE-ZDRÓJ 
ul. Sądecka 6 

34-700 Rabka-Zdrój 
Telefon: 18 26 76 289 

Fax: 18 26 76 365 


