
REGULAMIN KURSU „AKADEMIA MŁODEGO MIŁOŚNIKA KRAKOWA”  

(Blok tematyczny „Symbole Krakowa”) 

 

1. Cele i organizator Kursu 

1.1. Organizatorem Kursu jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa z 

siedzibą w Krakowie, ul. św. Jana 12 (zwane dalej: Organizatorem).  

1.2. Współorganizatorem Kursu jest Muzeum Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek 

Główny 35.  

1.3. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Krakowa Jacek 

Majchrowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.  

1.4. Celem kursu jest: 1. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem 

kulturowym Krakowa; 2. kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, 

interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych;  

2. Uczestnicy kursu 

2.1. Kurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Krakowa i Małopolski 

(zwanych dalej: Uczestnikami). 

3. Warunki uczestnictwa w Kursie 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wysłanie w formie elektronicznej formularza 

„Karty uczestnictwa w Kursie” do dnia 15 września 2019 roku na adres e-mailowy: 

biuro@tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

3.2. W przypadku osób niepełnoletnich „Kartę uczestnictwa w Kursie” wypełniają rodzice lub 

opiekunowie prawni, którzy tym samym wyrażają zgodę na uczestnictwo osoby 

niepełnoletniej w Kursie. Karty w wersji papierowej należy złożyć przy okazji 2 pierwszych 

zajęć w Oddziale Pałac Krzysztofory 

3.3. Kurs jest bezpłatny.  

3.4. Warunkiem uzyskania dyplomów zaliczenia poszczególnych bloków tematycznych 

Kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych.  

3.5. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do prowadzenia „Karty kursowej” (indeksu), która 

powinna być uzupełniona po każdych zajęciach przez osobę prowadzącą Kurs.  

3.6. Z przyczyn niezależnych, Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu zajęć oraz 

terminu ich przeprowadzenia, o czym winien poinformować Uczestników z odpowiednim 

wyprzedzeniem (co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć kursowych). 



 3.7. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych 

pracowników krakowskich instytucji naukowo-kulturalnych.  

3.8. W trakcie zajęć kursowych zabrania się: filmowania, nagrywania bądź fotografowania 

bez uprzedniej zgody osoby prowadzącej ćwiczenia.  

3.9. Dla uczestników i nauczycieli (opiekunów) Kursu Organizator przewidział cenne 

upominki książkowe oraz bezpłatne karty wstępu do Muzeum Krakowa. 

4. Postanowienia dotyczące konkursów wiedzy o dziejach i dziedzictwie kulturowym 

Krakowa 

4.1. Dla uczestników Kursu Organizator przewidział możliwość udziału w konkursach 

organizowanych na zakończenie poszczególnych bloków tematycznych.  

4.2. Konkursy będą przeprowadzone w formie pisemnej.  

4.3. Zagadnienia konkursowe dotyczą wyłącznie tematyki zaprezentowanej w trakcie trwania 

Kursu.  

4.4. Laureaci konkursów organizowanych na zakończenie bloków tematycznych otrzymają 

dyplomy oraz cenne nagrody książkowe oraz bezpłatne karty wstępu do Muzeum Krakowa. 

Pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i upominki.  

4.5. Dla nauczycieli (opiekunów) laureatów konkursów organizowanych na zakończenie 

bloków tematycznych Organizator przewidział cenne upominki książkowe oraz bezpłatne 

karty wstępu do Muzeum Krakowa. 

5. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

5.1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

5.2. Pełnoletni Uczestnicy Kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000). 

 5.3. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają 

rodzice bądź prawni opiekunowie na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

5.4. Uczestnik Kursu (w przypadku osoby pełnoletniej) lub prawny opiekun Uczestnika (w 

przypadku osoby nieletniej), ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia danych 

osobowych zgodnie z przepisami w Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000) 

5.5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w 

rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) – 

Organizator Konkursu. 



 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Niniejszy regulamin oraz karta uczestnictwa w Kursie jest dostępna na stronie 

internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Krakowa: 

www.tmhzk.krakow.pl; www.muzeumkrakowa.pl  

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Kursu. 

Wszelkie zmiany staja się obowiązujące w momencie powiadomienia o tym fakcie 

Uczestników przez Organizatora oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie 

internetowej.  

6.3. Dodatkowych informacji o kursie udziela: dr Piotr Hapanowicz (phapanowicz@wp.pl) 

oraz dr Marcin Gadocha (m.gadocha@interia.eu). 

 

Kraków, dn. 20 sierpnia 2019 r. 
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