Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Nr 9/2020
z dnia 1 lipca 2020 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
„Przygoda w Muzeum”
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(koronawirus)

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin zajęć edukacyjnych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady rezerwacji miejsca na zajęciach edukacyjnych (zwane dalej
„Warsztatami”) organizowanych przez Muzeum Romantyzmu z siedzibą w Opinogórze Górna, ul.
Zygmunta Krasińskiego 9, 06-400 Opinogóra Górna (zwanego dalej „Muzeum”) i przebiegu
Warsztatów.
2. Warsztaty są prowadzone:
a) we wtorki i czwartki w godzinach: 11:30 –13:30 lub 17.00 – 19.00;
b) w soboty w godzinach: 11:30 –13:30 lub 14:30 –16:30.
3. Pełna oferta edukacyjna projektu „Przygoda w Muzeum” jest zamieszczona w Harmonogramie
dostępnym na stronie internetowej www.muzeumromantyzmu.pl/edukacja-2/
4. Warsztaty zostaną przeprowadzone pod warunkiem zebrania minimalnej liczby uczestników, tj.
czworo dzieci plus opiekunowie.
5. Warsztaty są zorganizowane dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wraz z opiekunami.
§ 2.
Rezerwacja, rezygnacja i płatność za zajęcia edukacyjne
1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w celu zaplanowania liczby osób biorących udział w tym
samym czasie w Warsztatach, wprowadza obowiązkową rezerwację dot. uczestnictwa w
Warsztatach:
a) telefoniczną pod numerem 23 671 70 25 lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mr@muzeumromantyzmu.pl
- oraz płatność przelewem najpóźniej 7 dni przed planowaną datą Warsztatów na rachunek
bankowy wskazany podczas rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
3. Rezerwacja wygasa w przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust. 1.
4. Kwota wpłacona po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 nie podlega zwrotowi, może jednak
zostać zarachowana na poczet przyszłych zajęć edukacyjnych, pod łącznym spełnieniem warunków:
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5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

1) informacja o odwołaniu pierwotnej rezerwacji musi zostać przekazana na adres
mr@muzeumromantyzmu.pl co najmniej 3 dni przed planowanym udziałem w zajęciach
edukacyjnych,
2) przyszłe Warsztaty zaplanowane zostaną w tym samym roku kalendarzowym,
3) przyszłe Warsztaty zostaną zarezerwowane zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b).
Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu Warsztatów należy wskazać numer i datę
rezerwacji.
Regulacje zawarte w ust. 3 stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy wpłata na rachunek bankowy
Muzeum za udział w Warsztatach dokonana jest we właściwym terminie, lecz uczestnik chce
zrezygnować z zaplanowanego terminu Warsztatów.
Rezerwacja jest ważna jeżeli została potwierdzona przez pracownika Muzeum. Pracownik Muzeum
przekaże hasło do rezerwacji, poinformuje również o obowiązku przestrzegania Regulaminu.
Istnieje również możliwość zakupu biletów wstępu na Warsztaty w kasie muzealnej na 30
minut przed Warsztatami pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na Warsztatach (z
wyjątkiem zajęć w dni powszednie o godzinie 17.00).
Wysokość opłaty za jednorazowy udział w Warsztatach wynosi 35 zł za dziecko z opiekunem.
Warsztaty odbywają się w plenerze i trwają standardowo 1 godzinę 45 minut (105 minut, są
przeznaczone dla grup liczących 12 osób (sześcioro dzieci i sześcioro opiekunów), nie wliczając
w to osób prowadzących Warsztaty.
W szczególnych sytuacjach losowych Muzeum jest uprawnione do odwołania Warsztatów bez
podania przyczyn, w szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne. W takim przypadku
wniesiona opłata podlega zwrotowi w całości lub może zostać zarachowana na poczet przyszłych
Warsztatów (ust. 3 stosuje się odpowiednio).
Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona.
§ 3.
Obowiązki uczestników zajęć edukacyjnych i ich opiekunów

1. Każdy uczestnik powinien stawić się w miejscu prowadzonych Warsztatów w Muzeum nie
wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia zarezerwowanych Warsztatów.
2. Opiekun ma obowiązek pozostawać z dzieckiem przez cały czas Warsztatów i jest zobowiązany do
współpracy z edukatorem oraz razem z nim odpowiada za bezpieczeństwo.
3. W przypadku zachowania zagrażającego bezpieczeństwu grupy edukator ma prawo przerwać
Warsztaty. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.
4. Opiekun cały czas podczas Warsztatów wspiera dziecko, które ma pod opieką.
5. Edukator wspólnie z opiekunem tworzy bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania opinii,
dba o wzajemny szacunek.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z braku
właściwego nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zajęć edukacyjnych sprawowanego przez
opiekunów.
7. W przypadku zawinionego zniszczenia sprzętu edukacyjnego i innych sprzętów muzealnych przez
uczestnika Warsztatów, Muzeum w uzasadnionych przypadkach ma prawo dochodzić zwrotu
kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekunów.
8. Zabronione jest przynoszenie na zajęcia przez ich uczestników zabawek i innych domowych
przedmiotów.
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§ 4.
Realizacja zajęć
1. Przed rozpoczęciem zajęć ich uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce. W przestrzeni zajęć
edukacyjnych realizowanych w plenerze jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
2. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy rodziców/opiekunów, by
nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. W Warsztatach mogą brać udział tylko
dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C,
katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu
i inne nietypowe).
3. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej
4. Osoby prowadzące Warsztaty stosują środki ochrony osobistej (tj. jednorazowe rękawiczki oraz
przyłbice ochronne czy maseczki).
5. Warsztaty prowadzone są w plenerze, przy zachowaniu zasady, że na każdą osobę musi przypadać
minimalnie 5m².
6. Warsztaty prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, czyli 2 m
pomiędzy ich uczestnikami (zasada 2 m odstępu nie dotyczy dziecka i jego opiekuna). W przypadku,
gdy zachowanie odstępu nie jest możliwe należy zakryć usta i nos.
7. Warsztaty realizowane są w wyznaczonym do tego miejscu na wolnym powietrzu.
8. Każde dziecko z opiekunem dostaje przydzielone własne stanowisko do udziału w Warsztatach.
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas Warsztatów należy trzymać oddzielnie od czystych
materiałów.
9. Toalety, sprzęty i narzędzia wielokrotnego użytku, które wykorzystywane są do Warsztatów
poddawane są dezynfekcji po każdym spotkaniu grupy uczestników Warsztatów.
10. Uczestnicy Warsztatów oraz prowadzący mają zapewniony stały dostęp do miejsc, w których mogą
myć ręce mydłem i wodą oraz środki do dezynfekcji rąk.
11. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem
foliowym koszy znajdujących się na terenie Muzeum.
12. Harmonogram Warsztatów uniemożliwia bezpośredni kontakt poszczególnych grup podczas pobytu
w Muzeum.
13. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
§ 5.
Ochrona danych osobowych
1. Stosując się do Rozporządzenia 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 06 406 Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 9 (dalej jako „Administrator”);
2) Osobą zajmującą się danymi osobowymi u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych,
e-mail: iod@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
w szczególności: w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze, na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych
oraz w innych formach utrwaleń,
b) promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,
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c) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
d) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
i administracyjnymi,
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
4) Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO;
5) Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie
wydarzeń kulturalnych oraz imprez działu Edukacji, zostały pozyskane na podstawie
dobrowolnej zgody;
6) Odbiorcą danych osobowych będą:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną
Administratora,
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
d) media, wydawnictwa, agencje reklamowe;
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec
ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie
mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
9) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje
Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub
żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
3. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa
wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką w celu, o którym mowa w ust.
1 pkt 3 lit. a) powyżej.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Warsztatach oferowanych przez Muzeum jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
2. Należy zapoznać się również z Regulaminem zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
3. Regulamin niniejszy oraz Regulamin zwiedzania są dostępne na stronie Muzeum:
mr@muzeumromantyzmu.pl
4. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.
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