Regulamin projektu „NH70 – społeczność, tradycja i historia”
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§1
Informacje ogólne
Organizatorem projektu „NH70 – społeczność, tradycja i historia” jest Ośrodek
Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków (dalej:
„Organizator”). Projekt realizowany jest w ramach programu „Patriotyzm jutra 2020”
Muzeum Historii Polski, z którego dofinansowane są działania projektu.
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, Fundacja Hesperus
oraz Fundacja GRUPA MIGAWKI. Projekt realizowany jest w terminie czerwiec listopad 2020 r. na terenie Nowej Huty i jest adresowany do osób zainteresowanych
historią lokalną nowohuckich dzielnic.
Przedmiotem regulaminu jest określenie ogólnych warunków uczestnictwa
w projekcie, procedur rekrutacji oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz
Organizatora.
Podejmowane działania projektowe będą miały na celu:
• podsycanie patriotyzmu lokalnego i przywracanie oraz upamiętnianie pamięci
lokalnej poprzez odkrywanie historii Nowej Huty - małej ojczyzny, która
w ubiegłym roku świętowała 70 lat powstania i jej zasobów źródłowych w tym przypadku w formie przekazów ustnych, pozyskanych od najstarszych
mieszkańców i ich rodzin
• utrwalenie elementów kulturotwórczych określających odrębność tożsamości
poszczególnych osiedli nowohuckich - w formie opowieści i wspomnień
• włączenie autorów zdjęć i opowieści o Nowej Hucie do pracy nad albumem wzrost zaangażowania nowohucian w proces utrwalania historii
• stworzenie unikatowej pozycji na rynku wydawniczym – wydanie albumu
z opowieściami i zdjęciami mieszkańców Nowej Huty
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Na czas ograniczeń wprowadzonych przez stosowne przepisy w związku z pandemią
koronawirusa, projekt będzie prowadzony za pomocą metod on-line: konsultacji
mailowych, mediów społecznościowych oraz zakładki projektu na stronie Ośrodka
i informacji na jego temat na stronach Partnerów, jak i w mediach społecznościowych
prowadzonych przez partnerów projektu. W sytuacji zniesienia ograniczeń będzie
możliwe podjęcie działań bezpośrednich takich jak spotkania z uczestnikami.
Komunikacja w projekcie będzie się odbywać za pomocą:
- stron internetowych Organizatora i Partnerów
- mediów społecznościowych Organizatora i Partnerów
- komunikacji mailowej prowadzonej przy użyciu adresu projektu tzn.:
nowahuta70@gmail.com
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- komunikacji z koordynatorką projektu, Weroniką Śliwiak-Motak, mailowej:
weronika.sliwiak-motak@krakownh.pl lub telefonicznej: 609338944
- rozmów telefonicznych z osobami, które wyrażą zgodę na taką formę kontaktu
poprzez podanie swojego numeru telefonu w zgłoszeniu udziału w projekcie

§ 2 Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Nie ma określonego limitu przyjęć uczestników projektu.
2. Do czynnego uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie. Zgłoszenie
osoby niepełnoletniej wymaga dodatkowej pisemnej zgody opiekuna, po
wcześniejszym kontakcie z koordynatorką projektu.
3. Na etapie zapisania się do projektu – zarówno na konsultacje dotyczące opowieści jak
i fotografii – należy wypełnić deklarację uczestnictwa w formie ankiety on-line,
w którym zawarte zostaną zgody na wykorzystanie materiału narracyjnego lub
fotograficznego, jak też niezbędnych osobowych na potrzeby projektu.
4. Wysyłanie Organizatorowi działań jakichkolwiek materiałów tj. opowieści lub zdjęć
jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji
na czas nieokreślony do korzystania z materiałów poprzez ich zamieszczanie na
stronie projektu, w fotogalerii, w albumie oraz na wystawie, a także w celach
promocji wydarzenia i celach związanych z archiwizacją.
4. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu
projektu.
§3
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do
realizacji projektu NH70 – społeczność, tradycja i historia” jest Ośrodek Kultury
Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 1
2. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych
zgodnie z postanowieniami RODO, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, e-mail:
rodo@krakownh.pl, adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31- 949
Kraków.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału
w projekcie.
4. Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail lub
numer telefonu (jedynie do kontaktu w projekcie), wizerunek utrwalony
w materiale fotograficzno-filmowym, zbierane są przez Ośrodek w celach realizacji
projektu, celach promocyjnych działalności statutowej Ośrodka oraz dla potrzeb
archiwalnych Ośrodka.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
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osoby upoważnione przez Administratora danych;
podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych.
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby projektu przez okres 2 lat lub do
czasu cofnięcia udzielonej zgody/ będą przez okres niezbędny do realizacji projektu
i archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo do:
• wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie pisemnego
wniosku do Inspektora Ochrony Danych (IOD);
• żądania usunięcia danych (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie
wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
§4
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 roku.
Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora - w zakładce projektu oraz
u koordynatorki projektu pod adresem: weronika.sliwiak-motak@krakownh.pl
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i będą
aktualizowane oraz udostępniane zgodnie z ust. 2 powyżej.
Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych
niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.

§5
Opis projektu
Projekt „NH70 – społeczność, tradycja i historia” to zadanie oparte na utrwaleniu opowieści
związanych z osiedlami wchodzącymi obecnie w skład nowohuckich dzielnic. Będą to
działania zmierzające do opracowania opowieści nowohucian, w których zawarte są
elementy, za pomocą których identyfikują oni swoje osiedla i przysiółki. Niektóre z historii
dotyczą miejsc, osób, zwyczajów oraz zjawisk powszechnie znanych, w większości jednak
opowieści mają charakter sąsiedzki lub rodzinny, ubarwiony nieraz ludową magią.
Opracowanie 25 wybranych opowieści (odpowiadającym tyluż specyficznym miejscom na
mapie Nowej Huty) zostanie połączone z wykonaniem artystycznych zdjęć obiektów lub
okolic związanych z daną historią. Zebrany i opracowany materiał zdjęciowy i narracyjny
zostanie połączony w formie albumu. Celem udostępnienia wydawnictwa osobom
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słabowidzącym i g/Głuchym, w sieci zamieszczony zostanie film z napisami i tłumaczeniem
na PJM, zaś zdjęcia zostaną audiodeskrybowane. Album ma stanowić podsumowanie
współorganizowanych w 2019 roku przez Ośrodek obchodów 70-lecia Nowej Huty. Materiał,
który stanie się podstawą pracy nad albumem i filmem, został zebrany przez badaczy
w trakcie projektu "O Nowej to Hucie piosenka... - 70 lat sztuki i historii" dofinansowanego
w programie Edukacja kulturalna 2019 przez MKiDN. Opowieści częściowo zostały już
wykorzystane do stworzenia aplikacji mobilnej do gry terenowej, lecz ze względu na liczne
walory kulturoznawcze, winny zostać utrwalone również w sposób wydania książkowego
i udostępnione w sposób dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych sympatyków Nowej
Huty.
§5
Harmonogram projektu:
1. Promocja działań – 01.06.2020 – 30.11.2020
2. Zapisy do projektu (w sposób ciągły): 08.06.2020 – 31.07.2020
3. Organizacja konsultacji on-line w zakresie opowieści oraz fotografii: 15.06.2020 –
31.07.2020
4. Opracowywanie opowieści, wybór zdjęć do fotogalerii, do albumu i na wystawę –
01.08.2020 – 31.08.2020
5. Skład albumu i działania redakcyjne – 01.09.2020 – 30.09.2020
6. Wydruk albumu, przygotowanie wystawy, nagranie filmów PJM z opowieściami,
audiodeskrypcja zdjęć – 01.10 – 31.10.2020
7. Przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu wystawy oraz trzech spotkań autorskich
– 02.11.2020 – 22.11.2020
8. Bezpłatna dystrybucja albumu – podczas spotkań, w klubach Ośrodka i siedzibach
Partnerów, do bibliotek na terenie Krakowa – 02.11.2020 – 30.11.2020
9. Zamieszczenie na stronie wersji on-line albumu oraz filmów PJM
i audiodeskrybowanych zdjęć – 15.11.2020 – 30.11.2020
10. Ewaluacja, zebranie opinii, podsumowanie działań – 25.11.2020 – 30.11.2020
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