REGULAMIN ZAJĘĆ
„Urodziny w Muzeum Inżynierii i Techniki” - Zajezdnia
1. Organizatorem zajęć „Urodziny w Muzeum Inżynierii i Techniki” (dalej „Urodziny”) jest
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (dalej „Muzeum”).
2. Przed rozpoczęciem zajęć zaleca się uczestnikom zdezynfekowanie dłoni.
3. Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
4. Maksymalna ilość dzieci biorących udział w zajęciach to 15. Grupa musi liczyć
minimum 5 osób.
5. Urodziny są organizowane wyłącznie w podanych dniach i godzinach:
a) piątek 15:00-17:00,
b) sobota 11:00-13:00,
c) niedziela 11:00-13:00.
6. Czas trwania Urodzin wynosi ok. 90 min., w tym: do 60 min. – zajęcia edukacyjne, do
30 min. – zwiedzanie wystawy.
7. Rezerwację terminu oraz ustalenie tematu zajęć Urodzin należy uzgodnić
z pracownikiem odpowiedzialnym za rezerwację na co najmniej 5 dni przed datą
Urodzin. Rezerwacji dokonuje się od wtorku do soboty w godzinach 10:00-18:00 pod
numerem telefonu 12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo: rezerwacja@mit.krakow.pl
8. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) termin (data, godzina) zajęć,
b) wiek uczestników zajęć,
c) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail),
d) inne informacje, jeśli specyfika danych zajęć takie przewiduje (np. liczbę
pełnoletnich opiekunów).
9. Dane osobowe podaje się dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usługi.
10. Jednocześnie opiekun uczestników zajęć jest uprawniony do wypełnienia dobrowolnie
dokumentu
o
nazwie
"Ankieta
informacyjna
w
zakresie
wymagań
dodatkowych/specjalnych Uczestnika
zajęć
organizowanych
przez
Muzeum Inżynierii i Techniki". Dokument zawiera dodatkowe, podstawowe
i aktualne informacje w zakresie wymagań zdrowotnych, które należy zapewnić
uczestnikowi indywidualnemu. Dokument opisany w pkt 10 przekazywany jest
w formie elektronicznej na adres mailowy: rezerwacja@mit.krakow.pl i stanowi
Załącznik numer 1 Regulaminu zajęć „Urodziny w Muzeum Inżynierii i Techniki” Zajezdnia .
11. Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować
uczestników urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim panujących

12. Podczas

zwiedzania

wystawy

uczestnicy

poruszać

się

będą

tylko

i wyłącznie z edukatorem prowadzącym zajęcia po wyznaczonej przez niego trasie.
13. Całkowity koszt Urodzin uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział
w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej
Muzeum: https://www.mit.krakow.pl/godziny-otwarcia. W przypadku mniejszej liczby
osób, niż minimalna, w wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość przeprowadzenia
zajęć

za

kwotę

odpowiadającą

minimalnej

liczby

osób

wymaganej

do

przeprowadzenia zajęć.
14. Opłata wstępna w wysokości ceny za udział w urodzinach 5 osób pobierana jest
najpóźniej 5 dni przed planowanymi urodzinami w kasie Muzeum. Dopłata
za rzeczywistą liczbę osób biorących udział w urodzinach dokonywana jest w kasie
Muzeum w dniu urodzin. Niedokonanie wpłaty ww. terminie traktuje się jako
rezygnację z Urodzin i zwolnienie zarezerwowanego terminu.
15. Wniesienie opłaty stanowi potwierdzenie i akceptację zapisów niniejszego
regulaminu.
16. O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Muzeum telefonicznie :
12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl.
17. Za dzieci podczas Urodzin odpowiedzialni są Opiekun/ Opiekunowie solenizanta,
z tym, że podczas zajęć i zwiedzania wystawy dzieciom mogą towarzyszyć
(bezpłatnie) najwyżej dwie osoby dorosłe. Pozostali Opiekunowie odbierają dzieci
po zakończonych Urodzinach.
18. Zajęcia organizowane są w hali G (wejście od ul. Gazowej). Podczas Urodzin
uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegać poleceń edukatora.
19. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie Solenizanta zobligowani są do odebrania
dzieci. Muzeum nie zapewnia opieki po zakończeniu Urodzin.
20. Opiekunowie, nie wymienieni w pkt. 17, którzy chcieliby zwiedzić Muzeum są
zobowiązani do wykupienia biletów uprawniających do wstępu do Muzeum.
21. W sytuacjach wyjątkowych lub w wypadku naruszania niniejszego Regulaminu
i Regulaminu zwiedzania Muzeum, edukator może skrócić bądź przerwać Urodziny.
22. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestników Urodzin w Muzeum wyłączną
odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie.
23. 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 zdjęć
z wizerunkiem uczestników i ich opiekunów. Wykorzystywanie zapisów materiału
foto - filmowego z uwzględnieniem praw autorskich właściciela wizerunku
wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w zakresie:
a)

utrwalania i zwielokrotniania 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)

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

e)

udostępnienie 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.

24. 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.

Załącznik numer 1
do Regulaminu zajęć
„Urodziny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
Ankieta informacyjna w zakresie wymagań dodatkowych/specjalnych Uczestnika
zajęć organizowanych przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Terapeuci
Serdecznie dziękujemy za dokonanie rezerwacji na nasze zajęcia. W Muzeum
Inżynierii i Techniki dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczestnik czuł się bezpiecznie.
Poniższy dokument pozwoli na wpisanie ważnych dla nas informacji, które spowodują, że
na zajęciach dzieci będą zaopiekowane w najwyższym stopniu. Możemy dostosować
warsztat/ lekcja czy spacer, w taki sposób by one odpowiednio pobudzały aktywność.
Naszym wspólnym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach,
od społecznych, wychowawczych po edukacyjne.
Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Terapeuci jeśli u uczestników
występują trudności, specjalne potrzeby lub wymagają dodatkowej opieki, indywidualnego
podejścia,

prosimy

o

wypełnienie

dokumentu

i

przesłanie

go

na

adres:

rezerwacja@mit.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Koordynatora
ds. dostępności - Pani Katarzyny Zielińskiej, Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw
mailowo na adres: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl lub telefonicznie: 515 411 413.

Ankieta
Imię i nazwisko uczestnika zajęć:
……………………………………………………..
Wiek:
……………………………………………………..
Telefon kontaktowy do Opiekuna/Rodzica:
………………………………………………………………...
1.

Czy dziecko będące pod Twoja opieką potrzebuje dodatkowego wsparcia/opieki w

czasie gdy będzie na organizowanych przez nas zajęciach? Jeśli tak to prosimy o ich
wpisanie?
2.

Czy i na co Animator/Edukator prowadzący zajęcia/warsztaty powinien

uwagę?

zwrócić

3.

Czy dziecko będące pod Twoja opieką czegoś się boi? Np. ciemnych pomieszczeń,

jaskrawych świateł, hałasu, błysków, pająków i innych
4.

Czy istnieją jakieś fizyczne lub psychiczne bariery, które uniemożliwiają wykonywanie

jakiś czynności (bieganie, skakanie, przedstawienie się, mówienie).
5.

Czy dziecko będące pod Twoja opieką ma jakieś uczulenia pokarmowe?

W związku z uzupełnieniem ankiety dotyczącej zdrowia podopiecznego, uprzejmie
informujemy, iż wysłanie tych informacji na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Muzeum Inżynierii i Techniki.
Dane zawarte w Ankiecie będą wykorzystane jedynie w celu dostosowania indywidualnych
potrzeb podopiecznego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania są dostępne w
regulaminie oraz na oficjalnej stronie internetowej https://www.mit.krakow.pl/ochronadanych
Zgoda na przetwarzanie danych z ankiety informacyjnej może być w każdym momencie
wycofana poprzez wysłanie ponownej informacji z prośba o usunięcie ankiety.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

