
 

 

 

Zarządzenie nr 1/09/2019 

Zarządcy Instytutu Willa Decjusza 

z 11 września 2019 roku 

 

dot. wprowadzenia regulaminu programu Dukaty Decjusza 

realizowanego przez Instytut Kultury Willa Decjusza 

 

 

Na podstawie § 5. 2 Statutu Instytutu Kultury Willa Decjusza z 26 września 2018 roku, zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

Wprowadza się regulamin programu Dukaty Decjusza realizowanego przez Instytut Kultury Willa 

Decjusza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Kancelarii Grzegorzowi Morkowi. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



 

 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia nr 1/09/2019 

 
REGULAMIN PROGRAMU DUKATY DECJUSZA 

Instytutu Kultury Willa Decjusza 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program Dukaty Decjusza zwany dalej Programem. 
2. Organizatorem Programu jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a 

zwane dalej Organizatorem. 
 

§ 2. Terminarz 
Terminarz Programu ogłaszamy na rok kolejny w grudniu roku poprzedzającego na stronie willadecjusza.pl.   
 

§ 3. Uczestnicy  
W programie udział biorą grupy szkolne liczące do 25 osób, w skład których wchodzą uczniowie, nauczyciele i 
opiekunowie ze szkół podstawowych z Krakowa i Województwa Małopolskiego. Każda grupa może wziąć udział 
w Programie jednokrotnie. Preferowana grupa wiekowa uczniów to 10-12 lat. 
 

§ 4. Rekrutacja 
1. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie ogłoszenia Terminarza Programu na stronie internetowej 

willadecjusza.pl. 
2. Warunkiem udziału w rekrutacji do Programu jest przesłanie zgłoszenia, stanowiącego załącznik do 

Regulaminu na adres: Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków lub email: 
willa@willadecjusza.pl. 

3. Przesłanie wypełnionego formularza oznaczać będzie: 
a. zgłoszenie uczestnictwa w Programie, 
b. akceptację niniejszego regulaminu,  
c. wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail 

informacji o Programie. 
4. Do programu zakwalifikowanych zostanie rocznie nie mniej niż 8 grup. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Rekrutacja pozostaje otwarta do momentu zgłoszenia się takiej liczby szkół jaką Organizator zaplanował na 

dany rok.. 
6. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w Programie zostanie przekazana zgłaszającemu 

i opublikowana przez Organizatora na stronie www.willadecjusza.pl niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 
7. Zgłaszający którzy nie zakwalifikowali się do Programu, umieszczani są na liście rezerwowej w kolejności 

zgłoszeń i informowani o możliwości wzięcia udziału w programie niezwłocznie po zwolnieniu się miejsca. 
 

§ 5. Zasady udziału 
1. Udział w Programie jest nieodpłatny.  
1a. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania Programu również w sposób  odpłatny. Możliwość taka 

istnieje dla grup które nie zakwalifikowały się do bezpłatnego udziału w Programie w danym roku lub na 
prośbę Zainteresowanego. Koszt warsztatów każdorazowo będzie ustalany pomiędzy Organizatorem 
i Zainteresowanym. 

2. Zgłaszający jest zobowiązany do pozyskania wszystkich dokumentów (m.in. zgód, ubezpieczeń) wymaganych 
przy organizacji wyjazdów i pobytu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i okazania  
dokumentów na żądanie Organizatora. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom Programu. 
4. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Regulaminem Obiektu i jego przestrzeganie.  
5. Warunkiem udziału w Programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
§ 5. Realizacja Programu 

1. Program realizowany jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. 
2. Zajęcia w ramach programu trwają od godz. 16.00 pierwszego dnia do godz. 9.00 dnia następnego. 
3. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie (kolację i śniadanie) w Willi Decjusza dla wszystkich 

uczestników Programu. 
4. Program obejmuje zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego, wykład, warsztat oraz pokaz związany z 

tematyką Programu. 
5. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne dla uczestników. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

mailto:willa@willadecjusza.pl


 

 

We wszelkich sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie a dotyczących Programu rozstrzyga 
Organizator. 
  



 

 

Załącznik Nr 2 

do zarządzenia nr 1/09/2019 

 
 
 

DUKATY DECJUSZA 
scenariusz ramowy zajęć 

 
 
16.00  Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza 
  
17.00  Lekcje historii pieniądza 
- wykład multimedialny: Od pieniądza pierwotnego do elektronicznego - historia i rola pieniądza od starożytności 
po współczesność  
- prelekcja multimedialna: Decius i Copernicus - polityka monetarna Królestwa Polskiego okresu Renesansu 
ilustrowana działalnością Justusa Decjusza i Mikołaja Kopernika 
- prelekcja: Hej EURO! - polityka monetarna Polski i Unii Europejskiej  
 
18.30  Kolacja w Restauracji w Willi Decjusza 
 
19.30  Warsztaty numizmatyczne Dukaty Decjusza. Wykonanie wzorów starych monet  
 
20.00 Pokaz rycerski – prezentacja zbroi, technik walki, ubioru i etykiety dworskiej z początku XVI wieku 
 
21.00 Przygotowanie do snu 
 
21.30 – 7.30 Cisza nocna 
 
8.00 Śniadanie w Restauracji w Willi Decjusza. Podsumowanie zdobytej wiedzy 
 
9.00 Zakończenie programu 
  



 

 

Załącznik 3 
 do regulaminu programu Dukaty Decjusza 

 
 

Wzór zgłoszenia do udziału w programie Dukaty Decjusza 
 

 
 

Dukaty Decjusza 
 

 
Zgłoszenie do udziału w programie Dukaty Decjusza w terminie ……………………... 
 

 
 

Nazwa szkoły i adres 
 
 

 
 

 
 Opiekun grupy 

 

 
 

 
Telefon i e-mail  
(do kontaktu w 

sprawach związanych z 
realizacją programu) 

 

 
 
 

 
• udział w programie jest bezpłatny 
• koszty podróży i ew. ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………       ………………………………. 
miejscowość, data           podpis dyrektora szkoły 
  



 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy 
ul. 28 lipca 1943 17a; 
2) inspektorem ochrony danych w Instytucie Kultury Willa Decjusza jest Grzegorz Morek, willa@willadecjusza.pl, 
tel. 12 425 36 38; 
3) Pana/Pani dane przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem do programu Dukaty Decjusza, na podstawie art. 
6 ust 1 pkt a; 
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą firmy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom prowadzącym strony www, aby usługa Instytutu Kultury Willa 
Decjusza była kompletna i na najwyższym poziomie. Odbiorcy posługują się Pana/Pani danymi tylko zgodnie z 
naszymi poleceniami, i na podstawie umowy. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom 
państwowym oraz PKO Bankowi Polskiemu SA i Gminie Miejskiej Kraków; 
5) Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres ich wykorzystywania przez administratora dla celów 
realizacji programu. 
6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne niemniej jest warunkiem uczestnictwa w programie 
Dukaty Decjusza. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie zgłoszenia. 
 
 
 
 
………………………………            ……………..…………………………. 

       data        podpis osoby udostępniającej dane 
  



 

 

Załącznik 4  
do regulaminu programu Dukaty Decjusza 

 
........................................ 
(miejscowość, data) 
 
 
........................................ 
(Imię i nazwisko rodzica) 
 
........................................ 
Adres zamieszkania 
 

Oświadczenie rodzica 
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  
 

................................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 
przez Instytut Kultury Willa Decjusza, Urząd Miasta Krakowa oraz podmioty przez niego utworzone, ………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…. w celach sprawozdawczych i promocji 
programu Dukaty Decjusza oraz działalności Organizatorów i Współorganizatorów. 
 
 

........................................ 
(data, podpis rodzica) 

 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 
2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) administratorem danych osobowych jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 
1943 17a; 
2) inspektorem ochrony danych w Instytucie Kultury Willa Decjusza jest Grzegorz Morek, willa@willadecjusza.pl, 
tel. 12 425 36 38; 
3) dane przetwarzane będą w związku z realizacją do programu Dukaty Decjusza, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a; 
4) odbiorcą danych osobowych będą firmy, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prowadzące strony www. Odbiorcy posługują się danymi Pana/Pani 
dziecka tylko zgodnie z poleceniami Instytutu Kultury, i na podstawie zawartych umów. Dodatkowo dane mogą 
być przekazywane uprawnionym organom państwowym; 
5) dane będą przechowywane przez okres ich wykorzystywania przez administratora dla celów realizacji 
programu. 
6) posiadam prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pana/Pani dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 
 

........................................ 
(data, podpis rodzica) 

 
 

 


