Regulamin zwiedzania wystaw
w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema

1. Wejście na eskpozycję Ogrodu Doświadczeń jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Przed rozpoczęciem zwiedzania zaleca się zwiedzającym zdezynfekowanie dłoni.
3. Osoby

z

obsługi

są

zobowiązane

do

nadzorowania

przestrzegania

przez zwiedzających realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zakup biletu wstępu, a w przypadku wstępu wolnego lub wydarzeń nieodpłatnych wejście na ekspozycję, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
i podporządkowaniem się jego postanowieniom przez osobę zwiedzającą.
Zwiedzający wystawę nieodpłatnie są zobowiązani zapoznać się z regulaminem
i przestrzegać jego postanowień.
5. Muzeum Inżynierii i Techniki informuje, że na terenie obiektu będzie utrwalany
wizerunek osób zwiedzających w formie materiału foto-filmowego w celu
nieodpłatnego wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem
zwiedzających. Wykorzystywanie zapisów materiału foto-filmowego w zakresie:


utrwalania i zwielokrotniania zdjęć,



wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską
oraz techniką cyfrową,



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek
utrwalono,



wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,



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.

Zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych
Muzeum.
6. Wykorzystywane zdjęcia na potrzeby promocji Muzeum Inżynierii i Techniki nie będą
naruszać praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
7. 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.
8.

W przypadku wydarzeń nieodpłatnych wstęp dla zwiedzających na ekspozycję jest
możliwy na zasadach określonych odrębnie w postaci informacji o wydarzeniu
publikowanej

na

stronie

internetowej

Muzeum.

W

przypadku

wydarzeń

biletowanych wstęp jest możliwy wyłącznie po zakupie biletów lub okazaniu
dokumentu upoważniającego do wstępu wolnego. Sprzedaż biletów wstępu zostaje
zakończona pół godziny przed zamknięciem Ogrodu. Rozpoczęcie zwiedzania jest
możliwe nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Ogrodu.
9.

Ceny biletów są zgodne z cennikiem udostępnionym w kasie Muzeum, stronie
internetowej www.ogroddoswiadczen.pl, ustalanym na podstawie zarządzenia
Dyrektora Muzeum. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany cen biletów i godzin
otwarcia Ogrodu oraz zobowiązuje się do informowania osób zwiedzających o tym
fakcie przed dokonaniem zakupu biletu.

10. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia powinny
znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób, który
nie ponosi opłaty za wstęp.
11. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą przebywać na terenie Ogrodu
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, ponoszącej za nie pełną odpowiedzialność.
Pracownicy Ogrodu mają prawo odmówić wstępu na wystawę dzieciom, które
nie ukończyły 13 roku życia, bez wymaganej opieki osoby pełnoletniej.
12. Jedna osoba pełnoletnia może opiekować się grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci,
które nie ukończyły 13 roku życia.
13. Harmonogram udostępniania wystaw jest ustalany odrębnie na każdy rok.
Informację o terminach udostępniania i godzinach otwarcia można uzyskać w kasie
Muzeum lub na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
14. Na obszarze Ogrodu zabrania się:


wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,



wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,



jeżdżenia na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolkach,



palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów,



wchodzenia

na

obszary

odgrodzone,

tym

samym

niedostępne

dla zwiedzających,


spożywania napojów alkoholowych, zwiedzania po spożyciu alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających,



korzystania ze stanowisk, które zostały zamknięte dla zwiedzających,



korzystania ze stanowisk w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających lub stwarzający ryzyko zniszczenia
stanowiska.

15. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie eksponatów
prosimy zgłosić obsłudze wystawy. Zabrania się dokonywania samodzielnych
napraw eksponatów.
16. Za uszkodzenie eksponatu wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on pełną
odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia
określa Ogród na podstawie kosztu przywrócenia eksponatu do pełnej sprawności.
17. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną
ponoszą ich prawni opiekunowie.
18. Osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Ogrodu
może wydać nakaz opuszczenia Ogrodu, bez prawa do zwrotu kosztów biletu.

