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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

SZLAKU WODY, PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA TEH2O W BYDGOSZCZY 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa system zarządzania Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła 

TeH2O zwany dalej TeH2O. 

2. TeH2O został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 56/2014 z dnia 3 

lutego 2014 r. 

3. TeH2O to flagowy, sieciowy produkt turystyczno-kulturowy, obejmujący wybrane obiekty 

dziedzictwa kultury przemysłowej, zwane dalej Obiektami TeH2O, którego istotnym celem 

jest również ochrona dziedzictwa niematerialnego. 

4. Z chwilą powołania w 2014 r. TeH2O stanowiło 15 Obiektów TeH2O: Exploseum, Spichrze nad 

Brdą, Wyspa Młyńska, Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”, Wieża Ciśnień, Hala Pomp, 

Kanał Bydgoski, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Fabryka 

Obrabiarek do Drewna, Warzelnia Piwa Bydgoszcz, Muzeum Fotografii, Introligatornia przy 

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, Muzeum Mydła i Historii Brudu, 

Dawna Gazownia Miejska, Barka Lemara. 

5. Wszystkie zadania związane z zarządzaniem i koordynowaniem TeH2O wykonuje Muzeum 

Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zwane dalej Muzeum lub 

Koordynatorem TeH2O, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy 342/2018 z 

dnia 26 czerwca 2018 r. 

 

§ 2. 

CELE I ZADANIA TeH2O 

 

1. Celem współpracy realizowanej w ramach TeH2O jest udostępnianie i upowszechnianie 

dziedzictwa kultury przemysłowej, wzrost rozpoznawalności oraz wzmocnienie marki TeH2O, 

a tym samym wzmocnienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Bydgoszczy oraz okolic. 

2. Realizacja celów funkcjonowania TeH2O powinna przekładać się na wzrost liczby osób 

korzystających z oferty Obiektów TeH2O, w tym zwiększenie liczby turystów,  wydłużenie 

czasu ich pobytu, zwiększenie liczby powtórnych wizyt w Obiektach TeH2O oraz pozyskiwania 

nowych grup odbiorców, a także dostosowanie usług do potrzeb i oczekiwań 

odwiedzających, w tym osób z dysfunkcjami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Współpraca w ramach TeH2O  realizowana jest poprzez: 

a) tworzenie struktury współpracy pomiędzy właścicielami, prawnymi zarządcami, bądź 

podmiotami posiadającymi tytuł prawny do korzystania z Obiektu TeH2O a 

Koordynatorem TeH2O, 

b) rozwijanie współdziałania pomiędzy Obiektami TeH2O,  

c) wzmacnianie pozycji Obiektów TeH2O i lobbowanie na rzecz upowszechniania i uznania 

wartości dziedzictwa przemysłowego, 

d) tworzenie narracji o dziedzictwie kultury przemysłowej inspirowanej historią Obiektów 

TeH2O, 

e) promocja znaczenia dziedzictwa przemysłowego jako unikatowego waloru Bydgoszczy, 

f) inicjowanie nowych obszarów współpracy poprzez tworzenie subproduktów 

i produktów sieciujących oraz ich wzmacnianie, 

g) organizację dorocznego Święta Szlaku TeH2O – TehoFest, jako kulminacyjnego 

wydarzenia w rocznym cyklu działań TeH2O, 
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h) tworzenie oferty popularyzującej Obiekty TeH2O poprzez ich prezentację, działania 

edukacyjne, wydarzenia itp., 

i) motywowanie i audytowanie Obiektów TeH2O w zakresie przestrzegania obowiązujących 

standardów, 

j) tworzenie i utrzymanie infrastruktury informacyjno-promocyjnej TeH2O, 

k) budowanie tożsamości kulturowej, tworzenie poczucia dumy z dziedzictwa kultury 

przemysłowej Bydgoszczy, 

l) tworzenie przestrzeni spotkań dla społeczności TeH2O i podmiotów z nimi związanych, 

m) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kultury przemysłowej, w tym 

nadawania mu nowych znaczeń, ról i funkcji,  

n) podejmowanie działań w ramach posiadanych kompetencji, kiedy dziedzictwo 

przemysłowe jest zagrożone, 

o) podnoszenie standardów obsługi klienta oraz jakości istniejącej oferty Obiektów TeH2O. 

4. Zadania Koordynatora TeH2O w zakresie zarządzania TeH2O polegają na:  

a) zbieraniu lub wytwarzaniu, przetwarzaniu, aktualizacji i dystrybucji informacji na temat 

TeH2O, Obiektów TeH2O i wydarzeń organizowanych przez Obiekty TeH2O, 

b) monitoringu funkcjonowania TeH2O, 

c) organizowaniu i koordynowaniu promocji TeH2O, 

d) organizacji i koordynacji Święta Szlaku TeH2O – TehoFest, 

e) inicjowaniu i pośredniczeniu w tworzeniu nowych produktów i usług związanych z TeH2O i 

dziedzictwem kultury przemysłowej w Bydgoszczy oraz ich promocji, 

f) organizowaniu szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych dla przedstawicieli Obiektów 

TeH2O, 

g) gromadzeniu, analizowaniu i publikowaniu informacji na temat działalności TeH2O,  

h) pozyskiwaniu wsparcia merytorycznego, finansowego, promocyjnego itd., od podmiotów 

sektora publicznego i prywatnego, 

i) szerzeniu świadomości kultury dziedzictwa przemysłowego w sektorze prywatnym, 

j) pozyskiwaniu nowych Obiektów TeH2O, 

k) odpowiadaniu za jednolity przekaz oferty kulturalnej i merytorycznej TeH2O, 

l) kontakcie z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi, 

m) prezentacji TeH2O podczas targów i konferencji, 

n) organizowaniu między-instytucjonalnych projektów i pozyskiwaniu partnerów. 

5. Na rzecz realizacji zadań związanych z zarządzaniem TeH2O, Koordynator TeH2O może 

nawiązywać współpracę z miejskimi instytucjami kultury i turystyki, instytucjami naukowymi, 

edukacyjnymi, firmami prywatnymi itd. 

 

§ 3. 

RADA SZLAKU WODY, PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA TEH2O W BYDGOSZCZY 

 

1. Przy TeH2O powołuje się Radę Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, zwana dalej Radą. 

2. Rada jest organem doradczymTeH2O. 

3. Do działalności Rady należy postulowanie i wnioskowanie w sprawach ogólnych dotyczących 

działalności, organizacji i kierunków rozwoju TeH2O w zakresie: 

a) programu merytorycznego TeH2O,  

b) włączania nowych obiektów do TeH2O, 

c) opiniowania zmiany kategorii Obiektu TeH2O, o której mowa w § niniejszego Regulaminu. 

4. Rada liczy minimum 5 członków. 

5. Rada składa się z przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych, biur turystycznych, instytucji 

miejskich lub wojewódzkich, instytucji kultury. 
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6. Kadencja członków Rady trwa 2 lata. W przypadku rozpoczęcia przez członka Rady kadencji w 

trakcie dwuletniej kadencji Rady, jego kadencja wygasa razem z kadencją całej Rady. 

7. Członków Rady powołuje i odwołuje Koordynator TeH2O. 

8. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:  

a) odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z 

niniejszego Regulaminu; 

b) ubezwłasnowolnienia; 

c) skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych; 

d) zrzeczenia się członkostwa w Radzie. 

9. Koordynator TeH2O nadaje regulamin pracy Rady. 

10. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady wraz z przedstawicielem Koordynatora TeH2O. 

11. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz. 

12. Przewodniczącego Rady wybierają ze swojego grona członkowie Rady w głosowaniu spośród 

kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. W razie nieobecności 

Przewodniczącego Rady, Rada wybiera ze swego grona zastępcę, który posiada w tym samym 

czasie wszystkie prawa, obowiązki i kompetencje Przewodniczącego Rady. 

13. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

14. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie na wniosek Koordynatora 

TeH2O. 

15. Przewodniczący Rady w porozumieniu z Koordynatorem TeH2O ustala termin zwołania 

posiedzenia Rady. 

16. W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie oraz przedstawiciel Koordynatora TeH2O. 

17. Przewodniczący Rady oraz Koordynator TeH2O mogą zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady 

osoby, których obecność może być pomocna przy rozstrzyganiu zagadnień będących 

przedmiotem obrad.  

18. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady nie biorą udziału w głosowaniach. 

19. Miejsce posiedzeń Rady ustalane jest każdorazowo przez Przewodniczącego Rady z 

Koordynatorem TeH2O. 

20. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniu drogą elektroniczną z 

potwierdzeniem odczytu wiadomości przez adresata. Zawiadomienie o posiedzeniu 

członkowie Rady powinni otrzymać nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem 

planowanego posiedzenia, a w sprawach nagłych nie później niż na 7 dni przed terminem 

planowanego posiedzenia. 

21. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady wspólnie z przedstawicielem Koordynatora 

TeH2O. 

22. Rada przyjmuje zalecenia i opinie w sprawach objętych jej zadaniami zwykłą większością 

głosów. 

23. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

24. Przewodniczący Rady podpisuje w imieniu Rady zalecenia i opinie. 

25. Przewodniczący Rady bierze udział w audytach, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 5 i § 7 ust 3 i 12 

niniejszego Regulaminu, 

26. Przewodniczący sporządza protokół zawierający dla każdego punktu zrealizowanego 

porządku dziennego: 

a) listę osób zabierających głos w dyskusji oraz najważniejsze tezy ich wypowiedzi, 

b) treść opinii lub zalecenia Rady, 

c) wyniki głosowania.  

27. Podpisany przez Przewodniczącego Rady protokół otrzymują członkowie Rady oraz osoby 

zaproszone na protokołowane posiedzenie. 

28. Opinie Rady przechowywane są przez Koordynatora TeH2O. 
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§ 4. 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA TeH2O 

 

1. Identyfikacja wizualna TeH2O, jak i jego produktów określona jest w Księdze Znaku TeH2O 

będącej w dyspozycji Koordynatora TeH2O oraz dostępnej na stronie internetowej TeH2O. 

2. Koordynator TeH2O i Obiekty TeH2O zobowiązani są do stosowania zapisów zawartych w 

Księdze Znaku TeH2O,.  

3. Organizując wydarzenia oraz przygotowując materiały związane z TeH2O, Obiekty TeH2O 

zobowiązane są do stosowania identyfikacji wizualnej TeH2O zawartej w Księdze Znaku 

TeH2O. 

4. W razie wątpliwości dotyczących strony wizualnej TeH2O, Koordynator TeH2O jest stroną 

rozstrzygającą. 

 

§ 5.  

WARUNKI UCZESTNICTWA W TeH2O 

 

1. Podstawą przynależności do TeH2O jest decyzja Koordynatora TeH2O o włączeniu 

aplikującego obiektu do TeH2O oraz zawarcie umowy o współpracy w zakresie promocji i 

zarządzania dziedzictwem rzemieślniczym, przemysłowym i poprzemysłowym, zwanej dalej 

Umową, pomiędzy Koordynatorem TeH2O a właścicielem, prawnym zarządcą bądź 

podmiotem posiadającym tytuł prawny do korzystania z obiektu aplikującym do TeH2O. 

2. Umowa reguluje wzajemne zobowiązania Stron, w tym standardy dotyczące współpracy w 

ramach TeH2O.  

3. Wszystkie obiekty stanowiące Obiekty TeH2O muszą spełniać następujące kryteria: 

a) obiekt posiada walory reprezentujące dziedzictwo kultury przemysłowej, wodnej lub 

rzemieślniczej, w tym ekspozycję merytoryczną, która umożliwia rozpoznanie 

pierwotnych funkcji Obiektu, prezentuje jego historię (przeszłość danego miejsca), bądź 

też ukazuje eksponaty będące ruchomymi dobrami kultury przemysłowej, 

b) obiekt dostosowany jest co najmniej w stopniu minimalnym do obsługi ruchu 

turystycznego, 

c) obiekt i jego oferta są dostępne dla odwiedzających w określonych i podanych do 

wiadomości publicznej terminach (dniach i godzinach), 

d) obiekt posiada uregulowaną sytuację prawno-właścicielską oraz finansową, 

e) stan techniczny zachowania obiektu pozwala na w pełni bezpieczną recepcję 

odwiedzających, 

f) obiekt prowadzi działalność promocyjną i informacyjną. 

4. Koordynator TeH2O zastrzega sobie prawo do kategoryzacji Obiektów TeH2O.  

5. Koordynator TeH2O nie odpowiada za bieżące funkcjonowanie Obiektu TeH2O, organizowane 

w Obiekcie TeH2O jakiekolwiek wydarzenia, ich logistykę, przebieg, zabezpieczenie, 

pozyskanie wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne przepisy prawa, ich 

ubezpieczenie, przygotowanie i egzekwowanie regulaminów wydarzeń. 

6. Właściciel, prawny zarządca, podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z Obiektu 

TeH2O, ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie bieżącego funkcjonowania Obiektu 

TeH2O, organizowanych w nim wydarzeń, ich logistyki, przebiegu, zabezpieczenia, 

pozyskania wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne przepisy prawa, ich 

ubezpieczenia, przygotowania i egzekwowania regulaminów wydarzeń. Odpowiedzialność ta 

również obejmuje odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i majątkowe, które 

mogą wystąpić w trakcie i w związku z bieżącym funkcjonowaniem Obiektu TeH2O, jak i 

organizacją jakichkolwiek wydarzeń w Obiekcie TeH2O. 
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§ 6.  

WŁĄCZENIE DO TeH2O 

 

1. Procedura przystąpienia do TeH2O obejmuje: 

1) Złożenie do Koordynatora TeH2O przez właściciela, prawnego zarządcę, bądź podmiot 

posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu aplikującego do TeH2O wniosku w 

formie pisemnej wraz z wypełnionym kwestionariuszem aplikacyjnym dostępnym 

bezpośrednio u Koordynatora TeH2O.  

2) Koordynator TeH2O w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy, ale nie częściej niż raz na 

3 miesiące, dokonuje analizy wniosków wraz z kwestionariuszami aplikacyjnymi, a w 

przypadku spełnienia przez obiekt aplikujący wszystkich warunków określonych w pkt 3 i 

4 informuje o dacie przeprowadzenia audytu, o którym mowa w pkt 5. 

3) Obiekt aplikujący do TeH2O musi spełniać kryteria określone § 5 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 

4) Aplikować do TeH2O mogą włącznie obiekty (miejsca) autentyczne, będące elementem 

dziedzictwa wodniackiego, rzemieślniczego, przemysłowego i poprzemysłowego, 

związane z lokalizacją na jego terenie, rozumiane jako nieruchome dobra kultury wodnej, 

przemysłowej lub rzemieślniczej związane z różnego rodzaju działalnością produkcyjną, 

wraz z wyposażeniem. Niezwykle istotny jest również aspekt dziedzictwa 

niematerialnego, możliwie jak najlepiej udokumentowanego i dostępnego dla szerszej 

publiczności. 

5) Koordynator TeH2O zleca w obiekcie aplikującym do TeH2O przeprowadzenie audytu 

terenowego, w którym bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel Obiektu TeH2O 

wybrany przez Koordynatora TeH2O oraz co najmniej jedna osoba lub podmiot 

zewnętrzny (wskazane przez Koordynatora TeH2O) właściwy do spraw dziedzictwa 

kultury przemysłowej, dziedzictwa kulturowego, waloryzacji  i inwentaryzacji obiektów 

zabytkowych czy zarządzania szlakami kulturowymi. Celem audytu jest weryfikacja 

informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu aplikacyjnym (samooceny 

obiektu), rozpoznanie stanu spełniania kryteriów związanych z przynależnością do TeH2O 

oraz przeprowadzenie oceny jakościowej obiektu 1 . Rezultatem przeprowadzonego 

audytu jest opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego do TeH2O wraz z 

rekomendowanym rozstrzygnięciem w zakresie włączenia do TeH2O. 

6) Opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego do TeH2O jest ostateczna. 

7) Opinia, o której mowa w literze e) stanowi podstawę decyzji Koordynatora o włączeniu 

lub niewłączeniu aplikującego obiektu do TeH2O.  

8) Rozstrzygnięcie Koordynatora TeH2O o włączeniu lub niewłączeniu aplikującego obiektu 

do TeH2O. jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

2. Po podjęciu decyzji o włączeniu obiektu do TeH2O przez Koordynatora TeH2O następuje 

podpisanie Umowy, o której mowa w § 5 ust.  1 i 2 niniejszego Regulaminu.  

3. Umowa winna być zawarta w terminie do 3 miesięcy od dnia decyzji Koordynatora TeH2O o 

włączeniu aplikującego obiektu do TeH2O. Nie zawarcie Umowy w podanym terminie 

skutkuje niewłączeniem aplikującego obiektu do TeH2O. 

4. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia. 

5. Po podpisaniu Umowy Koordynator TeH2O przekazuje do publicznej wiadomości informację 

włączeniu aplikującego obiektu do TeH2O. 

                                                           
1 Kryteria inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego w mieście Bydgoszczy 

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy na cele szlaku kulturowego. 
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6. Koordynator TeH2O nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane 

podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez podmioty zgłaszające obiekty aplikujące 

do TeH2O. 

7. Wniosków niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub dokonanych w sposób niezgodny  z 

Regulaminem nie rozpatruje się.  

 

§ 7.  

WARUNKI WYŁĄCZENIA Z TeH2O 

 

1. Każdej ze stron Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, przysługuje 

prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem sześcio-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego na zlecenie Koordynatora TeH2O 

audytu, niespełniania któregokolwiek z kryteriów i/lub niewypełniania przez Obiekt TeH2O 

obowiązków umownych, Koordynator TeH2O może wezwać właściciela, prawnego zarządcę 

bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z Obiektu TeH2O do złożenia 

pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, dotyczących zaistniałych uchybień i/lub do 

ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Niewykonanie powyższego wezwania, uprawiania 

Koordynatora TeH2O do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Rozwiązanie Umowy skutkuje wyłączeniem Obiektu z TeH2O.  

4. W przypadku uzyskania pisemnych wyjaśnień o braku możliwości usunięcia wskazanych 

uchybień przez właściciela, prawnego zarządcę bądź podmiot posiadający tytuł prawny do 

korzystania z Obiektu TeH2O w wyznaczonym przez Koordynatora TeH2O terminie, nadaje się 

obiektowi kategorię „Obiekt zagrożony”. 

5. O nadaniu Obiektowi TeH2O kategorii „Obiekt zagrożony” poinformowani zostaną 

właściciele, prawni zarządcy bądź podmioty posiadające tytuł prawny do korzystania z 

Obiektu TeH2O. Informacja ta podana zostanie także do publicznej wiadomości. 

6. Właściciel, prawny zarządca bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z Obiektu 

TeH2O o kategorii „Obiekt zagrożony” w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty 

decyzji Koordynatora TeH2O, o której mowa w ust. 4 przedstawia Koordynatorowi TeH2O 

program naprawczy zawierający proponowane sposoby usunięcia stwierdzonych uchybień 

wraz z terminem ich realizacji.  

7. Właściciel, prawny zarządca, bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z 

Obiektu TeH2O opracuje i wdraża program naprawczy na własny koszt.  

8. Czas realizacji programu naprawczego nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty 

przekazania programu naprawczego Koordynatorowi TeH2O.  

9. Brak zachowania terminów określonych w ust. 6 i 8 uprawnia Koordynatora TeH2O do 

rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

10. O wdrożeniu programu naprawczego właściciel, prawny zarządca, bądź podmiot posiadający 

tytuł prawny do korzystania z Obiektu TeH2O poinformuje pisemnie Koordynatora TeH2O.  

11. W audycie terenowym, w którym udział bierze przedstawiciel Koordynatora TeH2O oraz 

wskazane przez niego osoby, zdecyduje, czy nastąpiło usunięcie wskazanych uchybień.  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z unikatowych i wyjątkowych 

walorów Obiektu TeH2O Koordynator TeH2O może odstąpić od terminów określonych w ust. 6 

i 8.  
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§ 8.  

KATEGORIE OBIEKTÓW TeH2O 

 

1. Obiekty TeH2O dzielą się na dwie główne kategorie – „Lider” oraz „Partner”.  

2. Kategorie przyznaje Koordynator TeH2O. 

3. Podział na kategorie ma charakter wyłącznie wewnętrzny. W komunikacji zewnętrznej oraz 

identyfikacji promocyjnej wszystkie Obiekty TeH2O traktowane są na równi. 

4. Celem wprowadzenia podziału jest wyznaczenie obowiązków w odniesieniu do organizacji 

systemu informacji i promocji, obsługi klienta, komunikacji międzyszlakowej i posiadanej 

infrastruktury okołoturystycznej Obiektów TeH2O w poszczególnych kategoriach. 

5. Koordynator TeH2O ma także inne zobowiązania wobec Obiektów TeH2O w poszczególnych 

kategoriach, które omówione zostały w § 11 niniejszego Regulaminu. 

6. W skład tej kategorii „Lider” wchodzą Obiekty TeH2O, które cechują się bieżącą działalnością 

edukacyjną oraz aktualizowaną i udostępnianą ofertą związaną z TeH2O. Obiekt TeH2O w tej 

kategorii ma także wpływ na współtworzenie programu rozwoju TeH2O. 

7. W skład kategorii „Partner” wchodzą Obiekty TeH2O, które na co dzień nie są dostępne dla 

zwiedzających Udostępniają one swoją ofertę przygotowaną wokół TeH2O w celu zwiedzania 

minimum 3 razy w kwartale – informując Koordynatora TeH2O o takim zamiarze. 

8. W zależności od kategorii, Obiekty TeH2O mają zróżnicowane zobowiązania i prawa, które 

omówione są w § 9 oraz § 10 niniejszego Regulaminu. 

9. Ze względu na regularne uczestnictwo i otwartość dla zwiedzających obiektom w kategorii 

„Lider” przysługuje większe wsparcie finansowe w organizowanych wydarzeniach 

związanych z TeH2O niż obiektom w kategorii „Partner”. 

10. Wszystkie Obiekty TeH2O, w chwili wejścia w życie Regulaminu otrzymają swoją kategorię. 

11. Przy włączeniu aplikującego obiektu do TeH2O nadaje mu się jedną z kategorii wskazanych w   

ust. 1. 

12. Kategorie „Lider” i „Partner” mogą być zmienione. Na taki fakt wpływa aktywność Obiektu 

TeH2O w działalności TeH2O. 

13. O zmianie kategorii decyduje Koordynator TeH2O po zasięgnięciu opinii Rady TeH2O oraz 

opinii Obiektów TeH2O. 

14. Każdy Obiekt TeH2O może wnieść o zmianę swojej kategorii zgłaszając taki zamiar u 

Koordynatora TeH2O w formie elektronicznej lub pisemnej. 

15. Wniosek Obiektu TeH2O powinien zostać rozpatrzony przez Koordynatora TeH2O w terminie 

30 dni od daty złożenia wniosku. 

16. Każdego roku, na spotkaniu Obiektów TeH2O podsumowującym działalność TeH2O 

przeprowadzana jest ewaluacja kategoryzacji Obiektów TeH2O. 

 

§ 9. 

ZOBOWIĄZANIA OBIEKTU TeH2O W KATEGORII „LIDER” 

 

1. Obiekt TeH2O należący do kategorii „Lider” zobowiązuje się do:  

2) w odniesieniu do organizacji systemu informacji i promocji: 

a) wskazania lokalizacji dla elementów systemu informacji turystycznej TeH2O (tablic 

informacyjnych, dyspozytorów ulotek prezentujących Obiekty TeH2O), ich bieżącej 

konserwacji i utrzymania w czystości, 

b) każdorazowego informowania o udziału w TeH2O podczas obsługi osób 

zwiedzających obiekt lub uczestniczących w imprezach organizowanych przez Obiekt 

TeH2O,  
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c) informowania o przynależności do TeH2O na witrynie internetowej obiektu (stronie 

głównej) w postaci informacji tekstowej, logo TeH2O i aktywnego linku do strony 

TeH2O, 

d) czytelnego oznaczenia Obiektu b TeH2O dla osób zwiedzających, 

e) informowania osób zwiedzających Obiekt TeH2O o innych najbliżej położonych 

Obiektach TeH2O, 

f) zamieszczania logo TeH2O i informacji o przynależności Obiektu do TeH2O we 

wszelkich materiałach promocyjnych, powstających z inicjatywy obiektu, np.: 

broszury, ulotki, foldery, zaproszenia, bilety wstępu, plakaty, banery, identyfikatory, 

itp., 

g) współpracy przy audytach Obiketu TeH2O zlecanych przez Koordynatora TeH2O, 

h) uczestnictwa w systemie kategoryzacji Obiektów TeH2O; 

3) w odniesieniu do obsługi klienta: 

a) udostępnienia do zwiedzania przynajmniej cztery dni w tygodniu w określonych przez 

siebie godzinach; w uzasadnionych przypadkach dni i godziny zwiedzania mogą 

zostać ustalone indywidualnie, 

b) umożliwienia rezerwacji zwiedzania Obiektu TeH2O w określonym terminie oraz 

informowania o takiej możliwości podczas rozmów telefonicznych, na stronie 

internetowej Obiektu TeH2O, w materiałach promocyjnych, 

c) informowania osób odwiedzających o dostępności aktualnego adresu Obiektu TeH2O, 

godzin i dat jego otwarcia, warunków zwiedzania, języków obcych, w których 

możliwa jest komunikacja pod wskazanym numerem telefonu, na stronie 

internetowej oraz w materiałach promocyjnych, 

d) lokalizacji w Obiekcie TeH2O recepcji, punktu przyjęć lub/i kasy dostępnej dla 

turystów w okresie otwarcia Obiektu, 

e) zapewnienia usługi przewodnickiej w Obiekcie TeH2O; 

4) w odniesieniu do komunikacji międzyszlakowej: 

a) wskazania osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt z Koordynatorem TeH2O, 

b) udziału w organizowanych przez Koordynatora TeH2O spotkaniach, 

c) każdorazowego wskazania osoby/osób do udziału w szkoleniach organizowanych 

przez Koordynatora TeH2O, 

d) bieżącego przekazywania do Koordynatora TeH2O informacji o podejmowanych 

działaniach promocyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu oraz 

odbywających się w obiekcie wydarzeniach, 

e) współpracy z Koordynatorem TeH2O przy powstawaniu dokumentów strategicznych 

dotyczących TeH2O oraz w miarę możliwości wdrażania ich postanowień, 

f) wymiany informacji, doświadczeń oraz podejmowania z innymi Obiektami TeH2O 

wspólnych działań, wynikających z funkcjonowania w ramach sieciowego produktu 

turystycznego, 

g) corocznego przekazywania do Koordynatora TeH2O informacji o rocznej frekwencji w 

Obiekcie TeH2O oraz frekwencji podczas Święta Szlaku TeH2O - TehoFest; 

5) w odniesieniu do posiadanej infrastruktury okołoturystycznej: 

a) utrzymania czystości w Obiekcie TeH2O i jego najbliższym otoczeniu (na terenie 

działki/działek, do których obiekt posiada prawa własności), 

b) utrzymania estetycznego wyglądu zagospodarowania otoczenia Obiektu TeH2O. 

2. Obiekt TeH2O w kategorii „Lider” w odniesieniu do współpracy w ramach Święta Szlaku 

TeH2O - TehoFest zobowiązuje się do: 
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a) aktywnej kooperacji z Koordynatorem TeH2O w działaniach przygotowujących 

Święta Szlaku TeH2O - TehoFest, udziału w kampanii promocyjnej oraz w 

dniu/dniach samego festiwalu, 

b) wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę z Koordynatorem TeH2O w 

zadaniach wymienionych w ust. 2 lit. a) oraz w przekazywaniu Koordynatorowi 

TeH2O treści związanych z działalnością Obiektu TeH2O w ramach Święta Szlaku 

TeH2O - TehoFest, 

c) przekazywania treści wymaganych przez Koordynatora TeH2O, osobom lub 

podmiotom przez niego wskazanym celem wykorzystania tych treści w narzędziach 

reklamowych wykorzystywanych w kampanii promocyjnej Święta Szlaku TeH2O - 

TehoFest, 

d) organizacji w dniu Święta Szlaku TeH2O - TehoFest na terenie obiektu wydarzeń 

stanowiących część programu festiwalu, w miarę możliwości, z uwzględnieniem 

bezpłatnego wstępu dla zwiedzających, 

e) organizacji wydarzeń, o których mowa w ust. 2 lit. d), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, przy dopełnieniu wszelkich ustaleń 

formalnych oraz po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i ubezpieczeń, 

f) aktywnej partycypacji w procesie ewaluacji Święta Szlaku TeH2O - TehoFest po 

zakończeniu festiwalu, w tym uczestnictwa w spotkaniu ewaluacyjnym.  

 

§ 10. 

ZOBOWIĄZANIA OBIEKTU TeH2O W KATEGORII „PARTNER” 

 

1. Obiekt TeH2O z tytułu przynależności do TeH2O w kategorii „Partner” zobowiązuje się:  

1) w odniesieniu do organizacji systemu informacji i promocji do: 

a) współpracy finansowej związanej z drukiem wydawnictw promocyjnych szlaku oraz 

innych materiałów promocyjnych, a także ich dystrybucji w miarę istniejących 

możliwości, 

b) wskazania lokalizacji dla elementów systemu informacji turystycznej (tablic 

informacyjnych, dyspozytorów ulotek prezentujących Obiekty TeH2O), ich bieżącej 

konserwacji i utrzymania w czystości, 

c) każdorazowego informowania o włączeniu do TeH2O podczas obsługi osób 

zwiedzających obiekt lub uczestniczących w imprezach organizowanych przez ten 

Obiekt TeH2O,  

d) informowania o przynależności do TeH2O na witrynie internetowej Obiektu (stronie 

głównej) w postaci informacji tekstowej, logo TeH2O oraz aktywnego linku do strony 

TeH2O (powyższe obowiązuje jeśli Obiekt posiada witrynę internetową), 

e) czytelnego oznaczenia Obiektu dla osób zwiedzających, 

f) informowania osób zwiedzających Obiekt o innych najbliżej położonych Obiektach 

TeH2O, 

g) zamieszczania logo TeH2O i informacji o przynależności Obiektu do tej trasy 

turystycznej we wszelkich materiałach promocyjnych związanych z dziedzictwem 

Obiektu, powstających z inicjatywy obiektu, np.: broszury, ulotki, foldery, 

zaproszenia, bilety wstępu, plakaty, banery, identyfikatory, itp., 

h) współpracy przy audytach Obiektu TeH2O zlecanych przez Koordynatora TeH2O; 

2) w odniesieniu do obsługi klienta: 

a) udostępnienia do zwiedzania Obiektu przynajmniej trzy razy w kwartale w 

określonych przez siebie godzinach, 
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b) powyższe uzależnione jest od ograniczeń sanitarnych wprowadzanych 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów bądź też rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia, 

c) informowania o ustalonych terminach zwiedzania w kolejnych kwartałach 

Koordynatora TeH2O w terminie nieprzekraczającym II poł. poprzedzającego 

kwartału; 

d) informowania osób odwiedzających o dostępności aktualnego adresu Obiektu TeH2O, 

warunków jego zwiedzania, dostępności dla języków obcych na stronie internetowej 

oraz w materiałach promocyjnych; 

e) podjęcia osób, których listę tworzy Koordynator TeH2O, a zgłosiły swoją chęć udziału 

w zwiedzaniu Obiektu w wyznaczonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) terminach; 

f) w miarę możliwości dopuszczenia rezerwacji zwiedzania obiektu w określonym 

terminie oraz informowania o takiej możliwości w materiałach promocyjnych; 

g) lokalizacji w Obiekcie punktu przyjęć dla turystów w czasie otwarcia Obiektu; 

h) zapewnienia, w ustalonych wcześniej terminach w ust. 1 pkt 2 lit. a), osoby 

odpowiedzialnej za oprowadzanie zwiedzających po Obiekcie TeH2O; 

3) w odniesieniu do komunikacji międzyszlakowej: 

a) wskazania osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt z Koordynatorem TeH2O, 

b) w miarę możliwości, udziału w organizowanych przez Koordynatora TeH2O 

spotkaniach, 

c) w miarę możliwości wskazania osoby/osób do udziału w szkoleniach 

organizowanych przez Koordynatora TeH2O, 

d) bieżącego przekazywania do Koordynatora TeH2O informacji o podejmowanych 

działaniach promocyjnych związanych z dziedzictwem Obiektu, 

e) w miarę istniejących możliwości wdrażania postanowień dokumentów 

strategicznych Szlaku TeH2O opracowanych przez Koordynatora TeH2O oraz 

Obiekty w kategorii „Lider”, 

f) wymiany informacji, doświadczeń oraz podejmowania, w miarę możliwości, z 

innymi obiektami TeH2O wspólnych działań, wynikających z funkcjonowania w 

ramach sieciowego produktu turystycznego, 

g) przekazywania do Koordynatora TeH2O informacji o frekwencji podczas Święta 

Szlaku TeH2O - TehoFest; 

4) w odniesieniu do posiadanej infrastruktury okołoturystycznej: 

a) utrzymania czystości w obiekcie w miejscu gdzie wprowadzani zostają zwiedzający 

oraz jego najbliższym otoczeniu (na terenie, do których obiekt posiada prawa 

własności). 

2. Obiekt TeH2O w kategorii „Partner” w odniesieniu do współpracy w ramach Święta Szlaku 

TeH2O - TehoFest zobowiązuje się do: 

a) aktywnej kooperacji z Koordynatorem TeH2O w działaniach przygotowujących 

Święta Szlaku TeH2O - TehoFest, udziału w kampanii promocyjnej oraz w 

dniu/dniach samego festiwalu, 

b) wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę z Koordynatorem TeH2O w 

zadaniach wymienionych w ust. 2 ust. 1 lit. a) oraz w przekazywaniu 

Koordynatorowi TeH2O treści związanych z działalnością obiektu w ramach Święta 

Szlaku TeH2O - TehoFest, 

c) przekazywania treści wymaganych przez Koordynatora TeH2O, osobom lub 

podmiotom przez niego wskazanym celem wykorzystania tych treści w narzędziach 

reklamowych wykorzystywanych w kampanii promocyjnej Święta Szlaku TeH2O - 

TehoFest, 
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d) organizacji w dniu Święta Szlaku TeH2O - TehoFest na terenie obiektu wydarzeń 

stanowiących część programu festiwalu, w miarę możliwości, z uwzględnieniem 

bezpłatnego wstępu dla zwiedzających, 

e) organizacji wydarzeń, o których mowa w ust. 2 lit. d),  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, przy dopełnieniu wszelkich ustaleń 

formalnych oraz po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i ubezpieczeń, 

f) aktywnej partycypacji w procesie ewaluacji Święta Szlaku TeH2O TehoFest po 

zakończeniu festiwalu, w tym uczestnictwa w spotkaniu ewaluacyjnym.  

 

§ 11. 

ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA TeH2O 

 

1. Koordynator TeH2O zobowiązuje się:  

1) w odniesieniu do systemu informacji i promocji do: 

a) zlecenia podmiotom zewnętrznym, stosownie do istniejących możliwości 

finansowych wykonania w obiekcie elementów systemu informacji wizualnej 

TeH2O, (tablic informacyjnych TeH2O, dyspozytorów ulotek szlakowych), 

b) przygotowania i druku wydawnictw promocyjnych szlaku oraz produkcji innych 

materiałów promocyjnych, a także ich dystrybucji w miarę istniejących możliwości, 

c) prowadzenia serwisu internetowego TeH2O i jego aktualizacji zgodnie z 

informacjami dostarczanymi przez Obiekt TeH2O, 

d) prezentacji Obiektów TeH2O na wystawach czasowych stosownie do istniejących 

możliwości finansowych, 

e) wskazywania „Pomników Szlaku TeH2O”, które są miejscami pamięci przemysłu, 

rzemiosła i wodniactwa Bydgoszczy i okolic, oraz w miarę możliwości dba o to, żeby 

było to oznaczone w przestrzeni miejskiej stosownie do możliwości prawnych i 

finansowych; 

f) organizacji wizyt ekspertów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach study-tours 

stosownie do istniejących możliwości finansowych, 

g) zapraszania do udziału przedstawiciela/przedstawicieli Obiektów TeH2O w 

krajowych i zagranicznych tematycznych konferencjach, dotyczących dziedzictwa 

poprzemysłowego; 

h) przyznawania pierwszeństwa Obiektom TeH2O w kategorii „Lider” w pomocy 

finansowej dotyczącej organizacji wydarzeń związanych z działalnością TeH2O; 

i) udostępnienia Obiektom TeH2O listy z wzorami gadżetów, które Obiekty mogą we 

własnym zakresie finansowym, wykonać; 

j) lista z wzorami gadżetów jest załącznikiem do Umowy, o której mowa § 5 ust. 1 i 2 

niniejszego Regulaminu, a jej wersja elektroniczna wraz z plikami zamkniętymi 

udostępniona będzie w czasie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy; 

k) lista ta będzie aktualizowana pod koniec każdego roku kalendarzowego lub w 

wypadku stworzenia nowego gadżetu przez Koordynatora Szlaku TeH2O; 

l) udostępniania listy podmiotów zewnętrznych, które są preferowane jako 

producenci gadżetów z 1 pkt 1. lit. i); 

2) w odniesieniu do komunikacji międzyszlakowej: 

a) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stały kontakt z Obiektami TeH2O – funkcja 

Koordynatora TeH2O w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy, 

b) bieżącego informowania wzajemnie Obiektów TeH2O o działaniach promocyjnych 

dotyczących TeH2O, 
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c) wytwarzania i zarządzania treściami zamieszczanymi w narzędziach 

komunikacyjnych, w tym na stronie internetowej TeH2O, jej wersji mobilnej, a także 

w serwisach społecznościowych; 

d) organizowania spotkań z przedstawicielami wszystkich Obiektów  TeH2O nie 

rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

3) w odniesieniu do działań zwiększających potencjał turystyczny TeH2O: 

a) usprawniania współpracy sieciowej z pozostałymi Obiektami TeH2O i 

podejmowania działań na rzecz wykorzystania narzędzi z tzw. cross-marketingu, 

np. opracowania wspólnej oferty lekcji tematycznych w wybranych obiektach 

należących do szlaku, 

b) doradztwa strategicznego, 

c) przeprowadzania audytów oferty Obiektów TeH2O i ich kategoryzacji,  

d) wsparcia obiektu w jego działaniach ma rzecz poprawy ekspozycji merytorycznej i 

wizualnej obiektu, 

e) organizacji szkoleń i warsztatów adekwatnych do potrzeb obiektów należących do 

szlaku, 

f) zlecania badań ruchu turystycznego w obiektach należących do szlaku 

oraz badań opinii i preferencji wśród osób odwiedzających Obiekty TeH2O, 

g)  wsparcia Obiektów TeH2O w kategorii „Partner” w ramach organizacji ruchu 

turystycznego w danym obiekcie. 

2. Koordynator TeH2O w odniesieniu do współpracy w ramach Święta Szlaku TeH2O – TehoFest 

jest zobowiązany do: 

a) umożliwienia uczestnictwa Obiektu Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w 

Święcie Szlaku TeH2O – TehoFest, 

b) organizacji spotkania ewaluacyjnego po każdej edycji festiwalu,  

c) aktywnej kooperacji z Obiektami TeH2O w działaniach przygotowujących Święta 

Szlaku TeH2O – TehoFest , 

d) prowadzenia i koordynacji kampanii promocyjnej ww. wydarzenia, 

e) zbierania informacji od Obiektów TeH2O związanych z działalnością w ramach 

Święta Szlaku TeH2O – TehoFest, 

f) przekazywania materiałów promocyjnych dotyczących Święta Szlaku minimum 10 

dni roboczych przed rozpoczęciem ww. wydarzenia, 

g) aktywnego udziału w Święta Szlaku TeH2O – TehoFest i, w miarę możliwości, 

pomocy każdemu Obiektowi TeH2O, w którym trwają wydarzenia Święta Szlaku 

TeH2O – TehoFest. 

 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny jest na stronach internetowych TeH2O. 

2. Koordynator TeH2O zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronach internetowychTeH2O. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona 

Wyczółkowskiego jako Koordynatora TeH2O. 

4. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do nadania Obiektowi TeH2O kategorii „Obiekt 

zagrożony” Koordynator TeH2O zastrzega sobie prawo do wykorzystania ustaleń z audytów 

terenowych Obiektów TeH2O.  

5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Koordynator TeH2O, którego decyzje są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie. 
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KLAUZULA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 Nr 119, s. 1), dalej: RODO: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Okręgowe im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (Muzeum) z siedzibą w Bydgoszczy 85 - 006 przy ul. 

Gdańskiej 4. 

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy w celu realizacji zadań statutowych Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła 

TeH2O (TeH2O). 

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl lub 

adres siedziby. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a) uzasadniony interes Muzeum polegający na realizacji działalności statutowej „TeH2O” 

– na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO, 

b)  obowiązek prawny ciążący na Muzeum w zakresie dokumentowania zdarzeń 

gospodarczych „TeH2O” dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit c) RODO. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania 

celów statutowych „TeH2O”. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania 

zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą 

przechowywane przez Muzeum tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek 

Muzeum do posiadania dokumentu tych zdarzeń. 

7) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 

tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować brakiem możliwości członkostwa w Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła 

TeH2O lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają 

Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 


