
Regulamin losowania wejściówki na zwiedzanie Trasy 

Muzeum w Kopalni Soli w czasie Nocy Muzeów 2022 

 

1. Organizator: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce 

32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8 

2. Zapisy na zwiedzanie Trasy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Kopalni 

Soli w czasie Nocy Muzeów 2022 obywają się w formie losowania online 

3. W losowaniu mogą brać udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia 

4. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka i ich rodziny  

5. Zgłoszenia do losowania przyjmowane są przez formularz dostępny od 10 

maja 2022 od godz. 9.00 do 11 maja 2022 r. do godz. 9.00, pod adresem 

http://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/noc-muzeow-2022 

6. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu wejściówki jest prawidłowe wypełnienie 

formularza (podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, ilości 

osób). 

7. Jedna osoba może użyć tylko jednego adresu e-mail do zgłoszenia od 1 do 5 

osób (w tym również dzieci, niezależnie od wieku). 

8. Organizator ma prawo wyłączyć z losowania oraz pozbawić prawa do 

wejściówki osobę, która będzie zgłaszać powyżej 5 osób, używając różnych 

adresów e-mail. 

9. Z listy osób zapisanych system wylosuje 180 osób, w grupach o godz.: 19.00, 

19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15. 

10. Godzina zwiedzania jest przydzielana losowo i nie ma możliwości jej zmiany.  

11. Osoby zapisane do losowania otrzymają e-mail z linkiem do potwierdzenia, 

który należy kliknąć, jest to konieczny warunek uczestnictwa w losowaniu. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału w zwiedzaniu, należy kliknąć link 

rezygnacyjny dostępy w przesłanym e-mailu, rezygnacji można dokonywać do 

piątku (13 maja) do godz. 12.00. 

13. Odbiór wylosowanych wejściówek i zbiórka grup odbędzie się przed sklepem 

muzealnym – w Zamku Żupnym, wejście od strony alei Jana Pawła II. 

Warunkiem wydania wejściówki będzie podanie imienia i nazwiska podanego 

w formularzu.  

14. Osoby niewylosowane będą znajdowały się na liście rezerwowej, po 

zwolnieniu miejsca system dolosuje osoby. 

15. Osoby biorące udział w losowaniu wejściówki wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

w Wieliczce dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

losowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)  
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