
Regulamin Drużyny Muzeum  

 
I. Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady działania, cel i zadania Drużyny Muzeum (zwanej w dalszej treści 
Drużyną) oraz trybu przystępowania do niej instytucji, w tym szkół (klas), placówek 
oświatowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. 

2. Drużyna Muzeum jest reprezentacją dzieci, młodzieży szkół podstawowych 
ponadpodstawowych, osób z niepełnosprawnościami zrzeszonymi w fundacjach  
i stowarzyszeniach w szczególności z województwa małopolskiego. 

3. Drużyna działa na podstawie niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora 
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, zwanego w dalszej treści Muzeum. 

4. Drużyna jest projektem opartym na dobrowolnej partycypacji obywatelskiej dzieci, młodzieży, 
osób z niepełnosprawnościami i ma wpływ na stworzenie jak najlepszej oferty edukacyjnej 
Muzeum.  

II. Zakres działalności Drużyny Muzeum 
1. Celami działania Drużyny są: 

a) aktywne uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych realizowanych przez 
Muzeum oraz promowanie uczestnictwa w kulturze wśród dzieci, młodzieży  
i osób z niepełnosprawnościami; 
b) uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych i rocznicowych organizowanych  
przez Muzeum, 
c) promocja działań edukacyjnych prowadzonych przez Muzeów w jego siedzibie głównej oraz 
w oddziałach, 
d) wspieranie procesów integracji różnych środowisk, zwiększenie dostępności  
do kultury, 

2. Drużyna realizuje swoje cele określone w pkt 1 poprzez następujące działania: 
               a) współpracę z Muzeum i jego oddziałami na polu edukacyjnym, 

b) promowanie oferty edukacyjno-kulturalnej Muzeum, 
c) uczestniczenie i współorganizowanie imprez kulturalnych (wystawy czasowe, eventy, akcje 
i projekty artystyczne) oraz konkursów, 
d) kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji Muzeum na zewnątrz,   
e) realizowanie i aktywny udział w projektach integracyjnych. 

III. Organizacja Drużyny Muzeum 
1. Drużyna Muzeum jest dobrowolną formą współpracy z Muzeum. 
2. Nauczyciel prowadzący lub wychowawca przesyła na adres mailowy: 

katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl deklarację przystąpienia do projektu Drużyna Muzeum 
(treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Okres trwania współpracy, nie krótszy niż rok szkolny, określa porozumienie zawarte w formie 
pisemnej 

4. Działanie Drużyny koordynuje i nadzoruje osoba powołana przez Dyrektora Muzeum, 
posiadająca odpowiednie kompetencje z zakresu animacji kultury, zwana dalej 
Koordynatorem. 



5. Zadaniem Koordynatora jest:  
a) wspieranie działań Drużyny, 
b) opracowanie harmonogramu działań edukacyjno- kulturalnych, 
c) informowanie o projektach, rocznicach w których Drużyna może brać czynny udział, 
d) pośredniczenie w komunikacji między Uczestnikami należącymi do Drużyny oraz Muzeum. 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. Zgłoszenie do Drużyny jest bezpłatne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Zgłoszenia do Drużyny można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Muzeum www.mit.krakow.pl. 
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Koordynator, 

dwóch przedstawicieli Muzeum wybierają instytucje, które zostaną zaproszone do udziału w 
Drużynie. 
Warunkiem uczestnictwa w Drużynie jest dostarczenie do Muzeum podpisanego przez osobę 
zarządzającą instytucją porozumienia o współpracy. Wzór dokumentu porozumienia stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Członkostwo w Drużynie Muzeum wygasa wskutek: 
a) wystąpienia strony z projektu, 
b) zakończenia roku szkolnego, 
c) trwałego braku realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego/wychowawcy zgłoszonej do projektu klasy należy 
w szczególności: 
a) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w projektach Muzeum, 
b) przygotowywanie raportów z działalności klasy, 
c) pośredniczenie w komunikacji między klasą, a Koordynatorem. 

V. Prawa i obowiązki uczestników Drużyny:  
1. Do zadań uczestników projektu Drużyny należy: 

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
b) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w kontakcie z miejskimi instytucjami kultury, 
d) angażowanie się w działania Muzeum, 
e) uczestnictwo w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i 
charytatywnym. 

2. Uczniowie należący do Drużyny Muzeum mają prawo: 
a) zgłaszać wnioski, opinie, postulaty i inicjatywy związane z realizacją celów działalności 
Muzeum, 
b) brać udział w konkursach, konferencjach i szkoleniach na zasadach określonych przez 
organizatorów, 
e) Muzeum może zawrzeć porozumienie o wolontariacie, na podstawie którego zostanie 
wystawione zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. 

VI. Ochrona danych 
Deklaracje o współpracy wraz z oświadczeniem ZGODY i Formularzem ZGŁOSZENIA do programu 
Drużyna Muzeum przyjmowane są drogą pocztową na adres Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, 
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, z dopiskiem “Drużyna”. 
Przesłanie Formularza ZGŁOSZENIA do programu Drużyna Muzeum stanowiącego załącznik nr 1 jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z Klauzulą Informacyjną zawartą w pkt VII dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO*. 



Administrator przetwarza jedynie dane osobowe koordynatorów i osób zgłaszających.   
Zgłoszenia szkół przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane. 
Szkoły, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty 
zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych (tj. 2 lata od 
momentu otrzymania zgłoszenia). 
VII. Klauzula Informacyjna 
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych jest Muzeum Inżynierii i Techniki  
w Krakowie (MIT), z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mit.krakow.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie akceptacji regulaminu,  

oraz wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru do projektu DRUŻYNA MUZEUM oraz 
późniejszego poinformowania o uczestnictwie szkoły w nim. Podstawami prawnymi są art. 6 
ust. 1 a) i b) RODO.  

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. 
podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

5. Dane zgromadzone w czasie konkursu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata 
od otrzymania Formularza ZGŁOSZENIA zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w projekcie Drużyna Muzeum. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość na adres 
katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo 
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, 
nie dotyczy zaś przebiegu naboru do Drużyny Muzeum. 

9. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu konkursowym na Formularzu ZGŁOSZENIA do projektu 

DRUŻYNA MUZEUM nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym przekazanie 
nagrody i kontakt w sprawie przekazania informacji o jej uzyskaniu. 

10. Zgłoszenia przesłane na inny niż wskazany adres e-mail nie będą rozpatrywane. 
11. Polityka prywatności i ochrona danych: https://www.mit.krakow.pl/ochrona-danych/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia  
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) lub (RODO). 
ZGODA 
Wyrażam zgodę na podanie danych w postaci adresu email i nr telefonu kom. zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 

  

Data...................................        Podpis .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu Drużyny Muzeum 

 

Formularz ZGŁOSZENIA do projektu Drużyna Muzeum  

  

UCZESTNIK 

(ADRES KORESPONDENCYJNY) 

  
  
  

  
OSOBA (NAUCZYCIEL, 

WYCHOWAWCA) OPIEKUN 
ZGŁASZANEGO UCZESTNIKA (MAIL/ 

TELEFON) 

  

  
OKRES UCZESTNICTWA W 

PROJEKCIE      

                         
  
                         

 
OPIS DOTYCHCZASOWYCH 

OSIĄGNIĘĆ UCZESTNIKA 

  
  
  

  

  
 
 
 


