REGULAMIN
zajęć edukacyjnych dla zwiedzających w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
1. Organizatorem zajęć muzealnych (dalej ,,zajęć”) jest Muzeum Inżynierii i Techniki
w Krakowie (dalej: Muzeum), zaś bezpośrednio za organizację zajęć odpowiada
Ogród Doświadczeń (dalej: organizator).
2. Przed rozpoczęciem zajęć zaleca się uczestnikom zdezynfekowanie dłoni.
3. Miejscem organizacji zajęć jest teren Ogrodu Doświadczeń, chyba że organizator
wskazał inaczej w opisie zajęć.
4. Szczegółowe informacje na temat zajęć takie jak np. wiek uczestników, dla których
dedykowane są zajęcia regulują informacje o poszczególnych zajęciach lub cyklach
zamieszczone na stronie internetowej Muzeum.
5. Udział w zajęciach możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji - chyba, że informacja,
o której mowa w pkt. 10 stanowi inaczej. Rezerwacji dokonuje się pod numerem
telefonu 12 428 66 00 wew. 11 od wtorku do soboty w godz. 10:00-18:00 lub
mailowo: ogrod@mit.krakow.pl. O udziale w zajęciach decyduje kolejność rezerwacji.
W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) tytuł i termin (data, godzina) zajęć (lub nazwę cyklu jeżeli istnieje zapis na całość
cyklu),
b) imię i nazwisko uczestnika zajęć – dotyczy zajęć dla zwiedzających
indywidualnych,
c) wiek uczestnika zajęć,
d) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail),
e) inne informacje, jeśli specyfika danych zajęć takie przewiduje (np. liczbę
pełnoletnich opiekunów).
6. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usługi.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z przyczyn nieleżących po stronie
organizatora opiekunowie uczestników proszeni są o poinformowanie o tym
organizatora jak najszybciej.
8. Muzeum nie gwarantuje realizacji zajęć bez dokonania rezerwacji.
9. Udział pełnoletnich opiekunów w zajęciach regulują zasady obowiązujące dla
danego typu lub cyklu zajęć.
10. Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
Prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za
uczestników.
11. W czasie zajęć dzieci i opiekunowie mają obowiązek podporządkować się
poleceniom wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e zajęcia.
12. W trakcie trwania zajęć zabrania się spożywania posiłków.
13. Za wszelkie kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich
powodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada uczestnik, a w przypadku
uczestników niepełnoletnich - rodzic lub prawny opiekun.

14. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie Muzeum
odpowiada uczestnik a w przypadku uczestników niepełnoletnich – rodzic lub
prawny opiekun.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia zajęć
z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim przypadku organizator nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników
zajęć.
16. Zakup biletu wraz z zajęciami edukacyjnymi jest równoznaczny z akceptacją
niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom.
17. Muzeum Inżynierii i Techniki informuje, że na terenie obiektu może być utrwalany
wizerunek uczestnika i opiekunów w formie materiału foto - filmowego w celu
nieodpłatnego wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum materiałów
z wizerunkiem uczestników i ich opiekunów. Wykorzystywanie materiału fotofilmowego z uwzględnieniem praw autorskich właściciela wizerunku wynikających
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie
następować na podstawie odrębnej zgody obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć,
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską
oraz techniką cyfrową,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek
utrwalono,
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach
społecznościowych Muzeum.
18. Ochrona danych osobowych (informacja):
a) informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3
i 4 RODO w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (MIT) 31-060 Kraków ul.
św. Wawrzyńca 15 wraz z aktualnym obowiązkiem informacyjnym znajduje się
na stronie internetowej : https://www.mit.krakow.pl/ochrona-danych
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
Inspektorem Ochrony Danych :


adres email: iod[at]mit.krakow.pl,



adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.

c) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art.6 ust.1 lit. b) i f)
RODO na podstawie akceptacji regulaminu, gdzie podstawą prawną jest ustawa
z dnia ustawa z dnia 16 maja 2019 r. Kodeks cywilny oraz statut Muzeum.
19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
szczegółowe informacje o zajęciach ogłoszone na stronie internetowej Muzeum
oraz Regulamin Zwiedzania i Regulamin Sprzedaży Muzeum Inżynierii i Techniki
w Krakowie.

