
 
 
 

 

Regulamin Europejskich Dni Dziedzictwa 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy związane z organizacją wydarzeń w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) pomiędzy koordynatorem ogólnopolskim, koordynatorem 
regionalnym a organizatorem konkretnego wydarzenia w ramach EDD, zwanego dalej 
„Organizatorem”. 

2. Koordynatorem ogólnopolskim EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), zwany dalej 
„Koordynatorem”. 

3. Koordynatorem regionalnym jest podmiot wyznaczony przez Koordynatora do współpracy przy 
organizacji wydarzeń w ramach EDD w danym województwie. Dane koordynatorów regionalnych 
dostępne są na stronie https://edd.nid.pl/koordynatorzy/.  

§ 2 

Cel Europejskich Dni Dziedzictwa 

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, 
promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni 
kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD umożliwiają szerokiej 
publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne. 

§ 3 

Temat Europejskich Dni Dziedzictwa 

Każda edycja Europejskich Dni Dziedzictwa cechuje się tematem przewodnim, zgodnie z którym 
przygotowywany jest program wydarzeń nawiązujących do wskazanego aspektu dziedzictwa 
kulturowego. Co roku temat przewodni jest zatwierdzany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

§ 4 

Rodzaje wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogą być organizowane następujące wydarzenia: 

• festyn/biesiada; 
• gawęda/opowieść; 
• gra miejska/gra terenowa/questing; 
• inscenizacja/pokaz; 
• kiermasz; 
• koncert; 
• konkurs; 
• lekcje muzealne, biblioteczne; 
• projekcja/prezentacja; 
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• publikacja; 
• rekonstrukcja historyczna; 
• rzemiosło/kulinaria; 
• seminarium/sesja naukowa; 
• spektakl; 
• spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą); 
• turniej; 
• warsztaty; 
• wycieczka/spacer; 
• wydarzenie on-line 
• wykład/prelekcja; 
• wystawa; 
• zabawa dla dzieci; 
• zajęcia edukacyjne; 
• zajęcia plenerowe. 

§ 5 

Terminy Europejskich Dni Dziedzictwa 

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się każdego roku w drugi i trzeci weekend września na terenie 
całej Polski. Termin ten wynika z ogólnych ustaleń Rady Europy i organizowania wówczas wydarzeń 
w całej Europie. 

§ 6 

Zasady organizacji 

1. Koordynator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do: 

1) przygotowania koncepcji i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii promocyjnej 
wzmacniającej markę EDD;  

2) organizacji dorocznego spotkania koordynatorów regionalnych wraz z przygotowaniem 
szkoleń dla uczestników spotkania; 

3) administrowania i rozwoju ogólnopolskiej strony internetowej projektu EDD www.edd.nid.pl; 
4) przygotowania ogólnopolskiej wizualizacji projektu EDD spójnej z tematem przewodnim 

danej edycji projektu, w tym przygotowania ogólnopolskich materiałów promocyjnych, 
wypracowywania koncepcji tematów przewodnich kolejnych edycji EDD i uzyskania dla nich 
akceptacji ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

2. Koordynator regionalny w ramach współpracy, o której jest mowa w § 1, zobowiązuje się do: 

1) pełnienia roli podmiotu stymulującego i animującego działalność organizatorów wydarzeń 
odbywających się w ramach EDD w województwie, co polegać ma w szczególności na 
corocznym wyszukiwaniu potencjalnych podmiotów mogących zaangażować się 
w działalność w ramach EDD i pozyskiwaniu ich do organizacji wydarzeń w ramach EDD; 

2) podejmowania działań promujących wydarzenia organizowane w ramach EDD 
w województwie; 

3) współpracy z Koordynatorem, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania 
sprawozdawczości w zakresie obejmującym zbieranie danych o liczbie miejscowości 



 
 
 

 

i społeczności lokalnych zaangażowanych w organizację wydarzeń kulturalnych w ramach 
EDD, liczbie uczestników oraz liczbie wydarzeń odbywających się w regionie (do dnia 30 
września danego roku); 

4) przekazania do koordynatora ogólnopolskiego informacji tekstowych oraz graficznych 
(zdjęcia, plakaty) wybranych przez siebie 4-5 wydarzeń w regionie do 30 sierpnia danego 
roku;  

5) publikowania na stronie EDD (www.edd.nid.pl) informacji o wydarzeniach odbywających się 
w województwie; 

6) przekazania organizatorom wszelkich informacji dotyczących bieżącej edycji oraz 
materiałów promocyjnych zgodnych z manualem EDD. 

7) Organizator wyraża zgodę na zamieszczenie przez Koordynatora informacji o wydarzeniu 
wraz ze zdjęciami dotyczącymi wydarzenia i  informacją o autorze danego zdjęcia – 
przekazanych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 5) i 7) niniejszego regulaminu – na stronie 
www.edd.nid.pl oraz w innych kanałach komunikacji Koordynatora dotyczących Europejskich 
Dni Dziedzictwa w celu promocji wydarzenia, a także dotyczących bieżącej i kolejnych edycji 
EDD. 

8) Wszelkie materiały promocyjne udostępnione przez Koordynatora mają wyłącznie charakter 
informacyjny i mogą być wykorzystane przez Organizatora jedynie w celu promocji 
wydarzenia oraz bieżącej i kolejnych edycji EDD. 
 

3. Organizator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do: 

1) organizacji wydarzenia lub wydarzeń podczas drugiego i/lub trzeciego weekendu września 
danego roku; 

2) zapewnienia uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie; 
3) przygotowania programu wydarzeń adekwatnego do tematu przewodniego edycji, 

promującego dziedzictwo kulturowe, skierowanego do jednej lub kilku grup wiekowych; 
4) stosowania obowiązującej w danym roku identyfikacji wizualnej, dostępnej na stronie 

Europejskich Dni Dziedzictwa – www.edd.nid.pl; 
5) nieodpłatnego przekazania koordynatorowi regionalnemu informacji dotyczących 

wydarzenia wraz ze zdjęciami i informacją o ich autorach  do niekomercyjnego użycia 
w celach związanych z promocją i organizacją EDD (do 5 dni roboczych od zakończenia 
wydarzenia); 

6) przekazania do koordynatora regionalnego danych statystycznych na temat liczby 
uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu (do 5 dni roboczych od 
zakończenia wydarzenia); 

7) samodzielnego przygotowania informacji o wydarzeniu przy wykorzystaniu formularza 
dostępnego na stronie www.edd.nid.pl, przeznaczonych zarówno na stronę internetową, jak 
i do aplikacji mobilnej. 

§ 7 

Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie 
www.edd.nid.pl, tj. imię i nazwisko Organizatora oraz osoby upoważnionej do kontaktu ze 
strony Organizatora, adres, numer telefonu i adres e-mail, wykorzystywane będą przez 
Koordynatora do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących organizacji 
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wydarzenia w ramach EDD oraz w celach niezbędnych do realizacji obowiązków 
Koordynatora określonych w § 6 ust. 2. 

2. Dane osobowe Organizatora i osób fizycznych upoważnionych do kontaktu ze strony 
Organizatora gromadzone na serwerach Koordynatora są zabezpieczone przed 
nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy z żądaniem udostępnienia danych wystąpią podmioty uprawnione do uzyskania ich na 
podstawie obowiązującego prawa. 

3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego „rozporządzeniem”) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Koordynator informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) 
z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa; 

2) kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych 
jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres 
administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”; 

3) dane osobowe zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, do celów 
związanych z przygotowaniem wydarzeń kulturalnych w ramach EDD; 

4) dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla 
świadczenia usług w ramach serwisu edd.nid.pl. Osobie przysługuje prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania bądź do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz przenoszenia danych; 

5) osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze 
zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

6) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 

7) podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji wydarzenia 
w ramach EDD. – konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
korzystania z w/w funkcjonalności serwisu oraz wzięcia udziału w inicjatywie jako 
Organizator wydarzenia; 

8) dane osobowe będą profilowane. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin stanowi dokument określający obowiązki Organizatora  
i Koordynatora podczas współpracy przy organizacji wydarzeń w ramach EDD.  

2. Koordynator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 
Koordynator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na stronie www.edd.nid.pl.  

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach dotyczących współpracy Organizatora  
i Koordynatora nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator. 

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące organizacji wydarzeń w ramach EDD można kierować 
na adres e-mail: komunikacja@nid.pl.  
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