
 
REGULAMIN ZAJĘĆ 

„Urodziny w Ogrodzie Doświadczeń” 
 
 

1. Organizatorem zajęć „Urodziny w Ogrodzie Doświadczeń” jest Muzeum Inżynierii  
i Techniki w Krakowie (dalej „Ogród”). 

2. Przed rozpoczęciem zajęć zaleca się uczestnikom zdezynfekowanie dłoni. 
3. Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat i posiadają walor zadań 

animacyjnych realizowanych przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie - Ogród 
Doświadczeń przy al. Pokoju 68 w Krakowie. 

4. Grupa może liczyć od 8 do 15 osób. Do grupy uczestników nie wlicza się opiekunów. 
5. Urodziny rozpoczynają się o godzinie : 11:00 i 16:00 w soboty i niedziele (kwiecień - 

sierpień) oraz o 11:00 i 15:00 w soboty i niedziele (wrzesień - październik).  
6. Czas trwania Urodzin wynosi około 3 h, w tym: do 2h – gra terenowa, do 1h – urodzinowy 

poczęstunek, w tym czas na sprzątanie zgodnie z pkt. 20 Regulaminu.  
7. Rezerwacji terminu oraz ustalenie tematu zajęć Urodzin należy uzgodnić z pracownikiem 

odpowiedzialnym za rezerwację na 5 dni przed datą Urodzin telefonicznie: tel. 12 428 66 
00 wew. 11 w dniach od wtorku do soboty w godz. 10:00-18:00, lub mailowo: 
ogrod@mit.krakow.pl.  

8. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje:  
a) termin (data, godzina) zajęć,  
b) rodzaj zajęć,  
c) wiek uczestników zajęć,  
d) ilość uczestników zajęć, 
e) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail),  

9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa 
realizacja usługi. 

10. Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować 
uczestników urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim panujących. 

11. Całkowity koszt Urodzin uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Minimalna liczba osób biorących udział  
w zajęciach: 8 osób. W przypadku mniejszej liczby osób w wyjątkowych sytuacjach 
istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć za kwotę odpowiadającą minimalnej liczbie 
osób wymaganej do przeprowadzenia zająć. 

12. Rodzice lub Opiekunowie prawni Solenizanta oraz jeden Opiekun każdego z dzieci mają 
wstęp bezpłatny. Pozostali Opiekunowie są zobowiązani do wykupienia biletów. 

13. Płatności za odpowiednią liczbę uczestników należy dokonać w kasie Ogrodu najpóźniej 
po zakończeniu gry terenowej z edukatorem. 

14. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  



15. Wykonanie zdjęć pamiątkowych jest bezpłatne.  
16. O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Ogród lub Dział Edukacji  

i Obsługi Wystaw telefonicznie: tel. 12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo: 
ogrod@mit.krakow.pl. 

17. Ogród zapewnia na czas trwania uroczystości urodzinowej edukatora, który poprowadzi 
warsztaty edukacyjne. 

18. Za dzieci podczas Urodzin odpowiedzialni są Opiekunowie. 
19. Do wyłącznej dyspozycji Solenizanta i jego gości na czas trwania Urodzin zostaje oddany 

namiot, wskazany przez pracowników Ogrodu ze stołem i krzesłami ogrodowymi.  
20. Opiekunowie muszą liczyć się ze zmiennymi warunkami pogodowymi panującymi na 

otwartej przestrzeni i muszą być odpowiednio na nie przygotowani. Organizator nie 
zapewnia żadnych środków ochronnych. 

21. Przygotowanie poczęstunku pozostaje w gestii Opiekunów organizujących przyjęcie.  
W celu przygotowania stołu do poczęstunku Opiekunowie Solenizanta powinni stawić 
się 15 minut przed rozpoczęciem Urodzin. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie mają  
15 minut na posprzątanie po poczęstunku urodzinowym. W zakresie spożywania 
posiłków i napojów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących 
przepisów sanitarnych.  

22. Dzieci biorące udział w urodzinach i ich Opiekunowie po opuszczeniu miejsca, w którym 
odbywały się Urodziny mogą przebywać na terenie Ogrodu najpóźniej do czasu jego 
zamknięcia.  

23. W wypadku naruszania niniejszego Regulaminu i Regulaminu zwiedzania Ogrodu  
oraz sytuacjach nadzwyczajnych edukator może skrócić albo przerwać trwanie Urodzin.  

24. Za szkody wyrządzone w Ogrodzie podczas trwania Urodzin odpowiedzialność ponoszą 
wyłącznie Opiekunowie. 

25. 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. 

26. 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. 

 
 


