REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH 2019 R. PN.
„NA HISTORYCZNYM SZLAKU. DZIEJE KONSPIRACJI”, ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. EMILA FIELDORFA „NILA”W KRAKOWIE
1. Niniejszy regulamin normuje zasady organizacji letnich warsztatów edukacyjnych pn.
„Na historycznym szlAKu. Dzieje konspiracji” oraz prawa i obowiązki uczestników wypoczynku
i organizatora letnich warsztatów edukacyjnych 2019 r., dalej określanym jako „regulamin”.
2. Organizatorem letnich warsztatów edukacyjnych jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila
Fieldorfa „Nila” w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin obowiązuje:
 uczestników letnich warsztatów edukacyjnych
 rodziców i opiekunów uczestników letnich warsztatów edukacyjnych
 kierownika oraz wychowawców letnich warsztatów edukacyjnych
4. Letnie warsztaty edukacyjne odbywają się w okresie od 1 do 12 lipca 2019 r. oraz od 5 do 14
sierpnia 2019 r w terminach:
Turnus I: 1 – 5 lipca 2019 r.
Turnus II: 8 – 12 lipca 2019 r.
Turnus III: 5 – 9 sierpnia 2019 r.
Turnus IV: 12 – 14 sierpnia 2019 r.
5. Zajęcia organizowane w ramach letnich warsztatów edukacyjnych odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30. Turnus IV, ze względu na przypadające 15 sierpnia
święto, będzie trwał od poniedziałku 12 sierpnia do środy 14 sierpnia. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach od 8.30 do 15.30.
6. Uczestnikami letnich warsztatów edukacyjnych mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 lat do
14 lat.
7. Ilość miejsc na letnich warsztatach edukacyjnych jest ograniczona i obowiązuje kolejność
zgłoszeń. Liczba uczestników każdego turnusu nie może przekroczyć liczby 25 osób:
8. Zapisy na letnie warsztaty edukacyjne odbywają się w terminie od 28 maja do 21 czerwca 2019
roku w siedzibie Muzeum AK przy ul. Wita Stwosza 12 lub elektronicznie pod adresem:
rezerwacja@muzeum-ak.pl Zapisu można dokonać tylko za pomocą wypełnionej karty
kwalifikacyjnej oraz formularza zgłoszeniowego umieszczonych na stronie internetowej
www.muzeum-ak.pl . Podpisane dokumenty można przesłać elektronicznie w formie skanów,
wysłać pocztą lub przynieść osobiście. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do
przedłużenia terminu dokonywania zapisów, jak i jego skrócenia w przypadku wyczerpania limitu
liczby uczestników.
9. Organizator będzie przyjmował w pierwszej kolejności zgłoszenia na cały turnus - możliwość
dokonania zapisu dziecka na pojedyncze dni nastąpi w przypadku niewyczerpania puli wolnych
miejsc.
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10. Udział w letnich warsztatach edukacyjnych jest odpłatny. Opłata wynosi 2 złote za każdy dzień
zajęć za każdego uczestnika, tj. 10 złotych za pełny turnus. W przypadku turnusu IV opłata
wynosi 6 zł.
11. Wpłat należy dokonywać w kasie instytucji lub na konto Muzeum AK:
19 1020 2892 0000 5602 0591 0320 . W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka
oraz wybrany termin zajęć. W przypadku płatności przelewem do dokumentów zgłoszeniowych
należy dołączyć potwierdzenie przekazu. Istnieje możliwość wystawienia rachunku za udział
dziecka w letnich warsztatach edukacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
12. Organizatorem letnich warsztatów edukacyjnych jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila
Fieldorfa „Nila” w Krakowie.


13.

14.

15.

16.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu letnich warsztatów
edukacyjnych z ważnych powodów.
 Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika letnich
warsztatów edukacyjnych.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników letnich warsztatów
edukacyjnych oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych
przez innych uczestników – za tego rodzaju straty odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 Organizator nie zaleca przynoszenia na letnie warsztaty edukacyjne cennych urządzeń
oraz przedmiotów wartościowych i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/ opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
Plan i harmonogram zajęć sporządzany jest przez kierownika i wychowawców letnich warsztatów
edukacyjnych:
o ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.muzeum-ak.pl
o szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom każdego dnia zajęć.
W ramach letnich warsztatów edukacyjnych uczestnicy mają zapewniony jeden posiłek dziennie obiad składający się z dwóch dań. Organizator pokrywa także koszty dodatkowego ubezpieczenia
dzieci.
Uczestnicy przynoszą we własnym zakresie drugie śniadanie oraz napoje. Pokrywają także koszty
przejazdów (komunikacją miejską, pociągiem, busami) do miejsc odwiedzanych w czasie trwania
letnich warsztatów edukacyjnych.
Kadra:
 Kierownik letnich warsztatów edukacyjnych jest osobą koordynującą całość
wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży; Jego
obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
 Wychowawcą jest osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży;
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Kierownik i wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zajęciach, a także zapewnić odpowiednie warunki w czasie wypoczynku zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia;
Wychowawca ma obowiązek:
o zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz kartami kwalifikacyjnymi
uczestników letnich warsztatów edukacyjnych;
o prowadzenia dziennika zajęć;
o organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
o pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki;
o sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia,
wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
o zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;
o poszanowania godności każdego uczestnika letnich warsztatów edukacyjnych;
o na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie
zdrowia;
o po zakończeniu każdego turnusu letnich warsztatów edukacyjnych
wychowawca ma obowiązek dostarczyć do kierownika uzupełnione karty
uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

17. Rodzice i Opiekunowie:
 zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania uczestników zgodnie
z planem zajęć. W razie przewidywanego spóźnienia prosimy o zawiadamianie
telefoniczne na numer 12 410 07 80;
 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika od miejsca zamieszkania
do miejsca odbywania się letnich warsztatów edukacyjnych i z powrotem;
 w razie konieczności zobowiązani są napisać pisemne upoważnienie dla osób,
które mogą odbierać uczestnika z letnich warsztatów edukacyjnych;
 w przypadku samodzielnego przychodzenia do Muzeum są zobowiązani do napisania
stosownego oświadczenia i załączenia go do karty kwalifikacyjnej;
 dbają o to by uczestnicy posiadali odpowiednią odzież adekwatną do warunków
atmosferycznych (np. nakrycie głowy);
 zapewniają uczestnikom drugie śniadanie oraz napoje;
 są zobowiązani są do pokrycia kosztów przejazdu uczestników (komunikacją miejską,
pociągiem, busami) do miejsc odwiedzanych w czasie letnich warsztatów
edukacyjnych.
18. Uczestnicy.
Uczestnicy mają prawo do:
 bezpiecznego wypoczynku;
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uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas letnich warsztatów
edukacyjnych, przypadających w danym turnusie;
wnoszenia próśb i skarg do wychowawców;
uzyskania pomocy od wychowawców lub kierownika letnich warsztatów
edukacyjnych;
rezygnacji z udziału w letnich warsztatach edukacyjnych, jednak bez zwrotu
poniesionych kosztów.

Uczestnicy mają obowiązek:
 przestrzegać regulaminu;
 dbać o czystość i porządek;
 przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych informować wychowawców;
 dbać o powierzone rzeczy materialne używane podczas letnich warsztatów
edukacyjnych;
 zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach
(w przypadku samodzielnego powrotu do domu);
 szanować wychowawców i innych uczestników;
 dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach;
 wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia. Samowolne oddalenie się od
wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń
Wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące
konsekwencje:





o upomnienie przez wychowawcę oraz konieczność wykonania takich zadań jak
recytacja wiersza, ćwiczenia gimnastyczne, zaśpiewanie piosenki;
o zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
o powiadomienie rodziców o zachowaniu;
o wykluczenie z letnich warsztatów edukacyjnych.
na letnich warsztatach edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz:
o zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających;
o picia alkoholu
o palenia papierosów
o używania wulgarnych słów
w przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika letnich warsztatów
edukacyjnych jego rodzice/opiekunowie zostaną obciążeni kosztami naprawy
wyrządzonej szkody

19. Zgłoszenie Uczestnika do letnich warsztatów edukacyjnych jest w pełni dobrowolne
oraz równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
20. Zgłoszenie Uczestnika do letnich warsztatów edukacyjnych jest ponadto równoznaczne z:
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a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz jego
przedstawiciela ustawowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), w sposób zgodny z poniższym:
 dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem letnich warsztatów edukacyjnych.
 Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych,
 Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania,
b) wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć uczestnika w materiałach
reklamowych Muzeum AK, a także na stronach internetowych: www.muzeum-ak.pl,
www.muzeumaktywne.pl oraz profilach instytucji na portalach społecznościowych.
c) ze złożeniem oświadczenia, iż przedstawiciel ustawowy Uczestnika posiada uprawnienie
do zgłoszenia Uczestnika na letnie warsztaty edukacyjne, jak również do dokonania wszelkich
czynności, o których mowa niniejszym paragrafie.
21. Z chwilą zgłoszenia na letnie warsztaty edukacyjne Uczestnik (działając przez przedstawiciela
ustawowego) udziela Organizatorowi nieodpłatnej (bez odrębnego wynagrodzenia),
nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania przez okres 5 lat
od zakończenia letnich warsztatów edukacyjnych z dzieł utworzonych przez Uczestnika w trakcie
letnich warsztatów edukacyjnych („Licencja”) wraz z prawem do udzielania dalszych licencji
(sublicencji). Zakres Licencji obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania przez Organizatora
z dzieła na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.),w tym
w szczególności:
a)
utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania
nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b)
zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na
jakimkolwiek nośniku) jak również w sieciach informatycznych, w tym w Internecie
oraz na stronach internetowych, m.in. Facebook lub YouTube oraz stronach
prowadzonych przez Muzeum AK
c)
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,
d)
wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej,
wprowadzania do własnych baz danych, przechowywania w archiwach lub pamięci
komputerowej,
e)
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w telewizji
lub Internecie, na stronach Internetowych, w tym stronach internetowych Organizatora,
portalu Facebook oraz YouTube, jak również za pomocą wszelkich innych znanych środków
komunikacyjnych i telekomunikacyjnych),
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f)
g)

publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, lub reemitowania,
wielokrotnych nadań i reemisji telewizyjnych we wszystkich formach i formatach
telewizyjnych jak również wielokrotnych przekazów w sieci internetowej z możliwością
odbioru w odbiornikach różnego typu (w szczególności takich jak komputery, telefony
komórkowe, smartfony, tablety etc.),
h)
wykorzystania w innych utworach, m.in. książkowych, prasowych lub multimedialnych,
i)
przystosowywania, przerabiania lub zmiany jak również dokonywania jakichkolwiek
innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.
22. Z chwilą zgłoszenia na letnie warsztaty edukacyjne Uczestnik (działając przez przedstawiciela
ustawowego) wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i miejscu wielokrotne, nieodpłatne
utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, jak również jego
głosu, treści wypowiedzi lub sposobów zachowań utrwalonych w związku z jego udziałem
w letnich warsztatów edukacyjnych - w celach informacyjnych i promocyjnych Muzeum –
na polach eksploatacji szczegółowo wymienionych i określonych w punkcie 21 Regulaminu
(zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika).
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne
lub nieskuteczne, Regulamin obowiązuje nadal w pozostałym niewadliwym zakresie,
a zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin Organizator zamieszcza na stronie internetowej Muzeum AK pod adresem
www.muzeum-ak.pl .
24. Szczegółowych informacji dotyczących letnich warsztatów edukacyjnych udzielają:
a)
Pani Katarzyna Mazur tel. 12 410 07 80, email: kmazur@muzeum-ak.pl
b)
Pan Paweł Janczewski tel. 515 983 015, email: pjanczewski@muzeum-ak.pl
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