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Regulamin zajęć edukacyjnych „Małopolanki w konspiracji” organizowanych przez  

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie dofinansowanych w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra” 

 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć odbywających się w ramach projektu….  - 

zwane dalej „zajęciami” oraz prawa i obowiązki uczestników zajęć oraz organizatora. 
2. Organizatorem zajęć jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie z 

siedzibą przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków – zwane dalej „Organizatorem”. 
3. Regulamin obowiązuje: 

 uczestników zajęć  

 rodziców i opiekunów niepełnoletnich uczestników zajęć 

 Organizatora 
4. W ramach cyklu zorganizowane zostaną różne rodzaje aktywności dla różnych grup odbiorców. 

odbywające się w okresie od 1.09.2022 r. do 25.11.2022 r.  

5. Zajęcia przygotowane zostały dla różnych grup odbiorców. W tym: dzieci i młodzież szkolnej, 
dorosłych i seniorów, osób z różnymi potrzebami w tym posługujących się PJM.  

6. Zajęcia będą rozpoczynać się i kończyć w siedzibie Muzeum AK zlokalizowanej w Krakowie przy 
ul. Wita Stwosza 12.  

7. Zajęcia prowadzone będą w językach: polskim, angielskim oraz Polskim Języku Migowym.   
8. Ilość zajęć realizowanych w ramach projektu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Liczba uczestników jednorazowych zajęć nie może przekroczyć 35 osób. 

9. Zapisu na zajęcia można dokonać osobiście w kasie Muzeum AK przy ul. Wita Stwosza 12 (czynna 
od wtorku do niedzieli od 10-16), telefonicznie pod numerem 12 410 07 96 lub elektronicznie 
pod adresem: rezerwacja@muzeum-ak.pl .  

10. Udział w zajęciach jest płatny i wynosi 10 złotych od uczestnika.  
11. Udział Uczestnika w zajęciach uzależniony jest od wyrażenia zgody własnej (w przypadku 

uczestników pełnoletnich) lub rodziców/opiekunów uczestników niepełnoletnich na 
wykorzystanie i publikację wizerunku Uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego dnia zajęć z ważnych powodów. 

• wprowadzenie obostrzeń i przepisów lub regulacji rządowych, uniemożliwiających realizację 

zadania; 

• decyzja Dyrektora o tymczasowym zamknięciu Instytucji;  

• niewystarczająca liczba uczestników (poniżej 6 osób); 

13. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum AK. 

14. Organizator:  

 nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – za tego rodzaju 

straty odpowiadają uczestnicy (jeżeli są pełnoletni) lub ich rodzice/opiekunowie; 

 nie zaleca przynoszenia na zajęcia cennych urządzeń oraz przedmiotów wartościowych i nie 

bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty; 

15. Uczestnicy pełnoletni oraz opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zajęć zobowiązani 
są do: 

  zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

 rzetelnego wypełnienia i przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego;  

  poinformowania Organizatora o rezygnacji z zajęć;  
Uczestnicy mają obowiązek: 
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 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 opiekunów; 

 dbać o powierzone rzeczy materialne używane podczas zajęć;  

 
16. Wszystkie strony zobligowane są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum. 

17. Zgłoszenie Uczestnika jest w pełni dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu.  

18. Zgłoszenie Uczestnika jest ponadto równoznaczne z:  
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. z 2019 poz. 1781), w sposób zgodny z poniższym: 

 dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem zajęć.   

 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) ze złożeniem oświadczenia, iż przedstawiciel ustawowy Uczestników niepełnoletnich  
posiada uprawnienie do zgłoszenia Uczestnika do zajęć, jak również do dokonania 
wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

19. Z chwilą zgłoszenia na zajęcia, Uczestnik w przypadku osób niepełnoletnich, działając przez 
przedstawiciela ustawowego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej (bez odrębnego 
wynagrodzenia), nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania przez okres 5 
lat od zakończenia akcji z dzieł utworzonych przez Uczestnika w ramach zajęć („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 2019 r. poz. 
1231 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 profilach i kanałach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram i YouTube oraz na 
stronie internetowej Organizatora; 

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 na stronie internetowej Organizatora, na portalach 
Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, jak również za pomocą wszelkich innych 
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znanych środków komunikacyjnych i telekomunikacyjnych); 
f) publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania, wyświetlania lub reemitowania; 
g) 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. 
20. Z chwilą zgłoszenia, Uczestnik a w przypadku uczestników niepełnoletnich- działając przez 

przedstawiciela ustawowego- wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i miejscu wielokrotne, 
nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundację wizerunku 
Uczestnika, jak również jego głosu, treści wypowiedzi lub sposobów zachowania, utrwalonych w 
związku z jego udziałem w zajęciach w celach informacyjnych i promocyjnych Muzeum (zgoda na 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika).  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.  
22. 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. 

23. Niniejszy Regulamin Organizator zamieszcza na stronie internetowej Muzeum AK: www.muzeum-
ak.pl  

24. Szczegółowych informacji, dotyczących zajęć, udziela Kasa Muzeum: kontakt tel. 12 410 07 96 lub 
mailowy: rezerwacja@muzeum-ak.pl 
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