
Правила проведення навчальних занять, що організовані завдяки 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie в рамках акції  

„КРАКІВ РАЗОМ. ІНТЕГРАЦІЯ. СВЯТА.” 
 

 
1. Ці положення визначають правила проведення занять, що відбудуться в рамках акції „Свята 

для юних дослідників в Музеї Армії Крайової”, що проходять в рамках акції „КРАКІВ РАЗОМ. 
ІНТЕГРАЦІЯ. СВЯТА.” - далі як «заняття», а також права та обов’язки учасників занять та 
організатора.  

2. Організатор занять –Muzeum Armii Krajowej ім. ген Еміль Філдорф «Ніла» в Кракові з офісом на 
вул. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków - далі як «Організатор». 

3. Правила стосуються: 
• усіх учасників занять 
• батьків та опікунів неповнолітніх учасників 
• організатора 

4. В рамках циклу  запланованих занять „Канікули для юних дослідників в Музеї Армії Крайової”  
для учасників у віці 7 – 14 років все відбуватиметься в проміжку від 30 січня 2023 р. до 10 
лютого 2023 r.  

Згідно із розкладом занять:  

30 січня 2023 р.    8.00 -16.00 год;   6 лютого 2023 р.     8.00 -16.00 год; 
31 січня 2023 р.    8.00 -16.00 год;   7 лютого 2023 р.     8.00 -16.00 год;  
1 лютого 2023 р.   8.00 -16.00 год;                 8 лютого 2023 р.    8.00 -16.00 год; 
2 лютого 2023 р.   8.00 -16.00 год;                 9 лютого 2023 р.     8.00 -16.00 год; 
3 лютого 2023 р.   8.00 -16.00 год;                 10 лютого 2023 р.   8.00 -16.00 год; 
 
5. Заняття будуть розпочинатися та закінчуватися у Музеї Армії Крайової  на  вул. Wita Stwosza 12.  
6. Заняття будуть проходити польською та українською мовами.  
7. Кількість місць для учасників обмежена. Застосовується порядок першості подачі заявок.  

Кількість учасників у кожному класі не може перевищувати  35 осіб.  

8. Кожного разу тематика занять буде однаковою, тому рекомендовано лише один раз 

відвідувати заняття. 

9. Запис на   „Канікули для юних дослідників в Музеї Армії Крайової”  розпочинається з 19 

січня 2023 р. в приміщенні Музеї Армії Крайової  на вул. Wita Stwosza 12, чи за електронною 

адресою  rezerwacja@muzeum-ak.pl. Реєстрацію можна здійснити лише за допомогою 

заповненої форми заявки, доступної на сайті www.muzeum-ak.pl .Підписані документи можна 

надіслати в електронному вигляді у вигляді сканів, поштою або принести особисто. 

Організатор залишає за собою право як продовжити термін подачі заявок, так і скоротити його 

у разі досягнення ліміту кількості учасників. 

10. При подачі заявки повнолітнім учасникам або батькам/опікунам неповнолітніх учасників 
необхідно вказати особисті дані учасника (прізвище, ім’я та по батькові, адресу та електронну 
адресу), вік та обрану дату занять. 

11. Участь у заняттях безкоштовна, учасники не несуть жодних додаткових витрат. 
12. Організатор забезпечує перекладача з української мови, дидактичні матеріали та харчування .  
13. Участь Учасника в заняттях залежить від його власної згоди (у випадку повнолітніх учасників) 

або батьків / опікунів неповнолітніх учасників на використання та публікацію зображення 
Учасника та обробку персональних даних для цілей проведення занять відповідно до 
інформації, що міститься в заявці. 

14. Організатор залишає за собою право скасувати певний день занять з наступних поважних 
причин: 
• запровадження обмежень і державних постанов або постанов, що перешкоджають 
виконанню завдання; 
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• Рішення директора про тимчасове закриття закладу; 
• недостатня кількість учасників (менше 6 осіб); 

15. Заняття проводяться під постійним наглядом вихователів - основних співробітників Музею 
Армії Крайової, які пройшли в т.ч. курси для вихователів дозвілля. 

16. Організатор: 
• не несе відповідальності за втрачені учасниками речі та за пошкодження речей, що належать 
учасникам і завдані іншими учасниками – відповідальність за такі збитки несуть учасники 
(якщо вони досягли повноліття) або їхні батьки/опікуни; 
• не рекомендує проносити на заняття цінні прилади та цінні речі та не несе відповідальності 
за такі предмети; 
• залишає за собою право змінювати програму у ситуаціях, коли програма не може бути 
реалізована через погодні умови чи інші причини, що не залежать від організатора; 
• зобов'язується негайно повідомляти батьків / опікунів про будь-які нещасні випадки, травми 
та освітні проблеми. 
• Дбає про безпечні умови. Забезпечує засобами для миття та дезінфекції рук. 
 

17. Персонал: 
 
Функцію доглядачів виконують працівники Музею Армії Крайової, які мають відповідні 
дозволи. Заняття проводитимуть професійні співробітники Музею Армії Крайової або 
працівники Малопольського наукового центру «Cogiteon», які мають досвід виховної роботи. 
Щоразу на заняттях буде присутній український перекладач. 
 
Керівники та викладачі зобов’язані докласти максимум зусиль, щоб забезпечити учасникам 
найкращі умови для відпочинку, активну участь у заняттях, забезпечити належні умови під час 
відпочинку відповідно до чинних норм щодо санітарного стану приміщень та прилеглої 
території; 
 
• Опікуни зобов'язані: 
o ознайомитися з формами заявок 
o кожного разу складати регламент занять (спільно з учасниками) 
o організувати заняття згідно з розкладом дня; 
o стежити за учасниками і не залишати їх без нагляду; 
o догляд за учасниками з точки зору гігієни, здоров'я, харчування та інших заходів догляду; 
o забезпечення безпеки учасників дозвілля; 
o повага до гідності кожного учасника; 
o за бажанням батьків, інформувати про поведінку учасників та стан їх здоров'я; 
 

18. Повнолітні учасники та законні опікуни неповнолітніх учасників зобов’язані: 
• прочитати ці Правила 
• вірно заповнити анкету та надати її Організатору; 
• інформувати Організатора про відмову від занять; 
• прибути вчасно або привезти та забрати учасників згідно з розкладом. У разі очікуваної 
затримки просимо повідомити нас за телефоном 12 410 07 70. 
• у разі самостійного виходу з Музею необхідно написати відповідну заяву на підопічного та 
додати її до анкети; 
• подбати про відповідний одяг, що відповідає погодним умовам.  (напр. шапка на голову) 
• відшкодувати шкоду, заподіяну вами або вашими дітьми. 
• надати організатору номери телефону або іншого контакту, що забезпечує швидкий зв'язок. 
• негайне забирання дитини із занять у разі появи у дитини тривожних симптомів 
захворювання (підвищення температури, кашель, нежить, задишка, діарея, блювота чи висип) 
або неадекватної поведінки дитини. 
 

 



 
19. Учасники мають право: 

• на безпечний відпочинок; 
• брати участь у всіх заходах, організованих під час занять. 
• звернутися з проханнями та скаргами до опікунів; 
• на отримання допомоги від вихователів і викладачів; 
 
Учасники мають обов»язки: 
• дотримуватись правил; 
• дбати про чистоту і порядок; 
• дотримуватись правил охорони праці та протипожежного захисту, повідомляти вихователів, 
якщо ви помітили ситуацію, що загрожує життю та здоров’ю оточуючих; 
• дбайливо ставитися до доручених матеріальних засобів, які використовуються під час занять; 
• повідомити опікунів про залишення закладу після закінчення занять (у разі самостійного 
повернення додому); 
• поважати персонал та інших учасників; 
• дбати про гарну атмосферу в групі та брати активну участь у заняттях; 
• виконувати рекомендації педагогічного колективу. 
 
Під час занять категорично заборонено: 
• прийом наркотичних та інших одурманюючих речовин; 
• вживання алкоголю; 
• куріння сигарет; 
• вживання нецензурних слів; 
• ображати інших; 
• висміювання інших. 
 

Непокора, недисциплінованість і невиконання розпорядку можуть призвести до наступних 
наслідків: 

• застереження вчителя та необхідність виконання завдань, наприклад, продекламувати вірш 
або заспівати пісню; 
• повідомлення опікунам учасника про його поведінку; 
• відсторонення від занять. 
 

20. Усі сторони зобов’язані дотримуватися Правил відвідування музею. 
21. Заявка Учасника є повністю добровільною та рівнозначна згоді з усіма положеннями цього 

документу. 
22. Заявка Учасника також прирівнюється до: 

 
a) надання згоди на обробку персональних даних Учасника та його законного представника в 

розумінні Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Закон.2019 р., 
позиція 1781), у спосіб, що відповідає наступному: 

 
• персональні дані оброблятимуться Організатором та Фундацією Internationaler Bund 

Polska; зі штабом за адресою ал. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP 6762290123 (далі: 
Фундація) для цілей, пов’язаних з організацією та проведенням занять. 

 
• Організатор та Фонд є розпорядниками персональних даних у розумінні Закону про 

захист персональних даних, 
• Організатор забезпечує реалізацію прав даної фізичної особи відповідно до Закону про 

захист персональних даних, зокрема право на доступ до своїх даних та їх виправлення, 
 
б) подання заяви про те, що законний представник неповнолітніх Учасників має право 
реєструвати Учасника на заняття, а також здійснювати всі дії, зазначені в цьому пункті. 



23. Після реєстрації на заняття Учасник, у випадку неповнолітніх, через законного представника, 
надає Організатору та Фонду безкоштовну (без окремої винагороди), територіально 
необмежену, невиключну ліцензію на використання строком на 5 років. з моменту закінчення 
акції з творів, створених Учасником у процесі занять («Ліцензія») з правом надання подальших 
ліцензій (субліцензій). Обсяг Ліцензії включає право Організатора на безоплатне використання 
твору у сферах використання, визначених ст. 50 Закону від 4 лютого 1994 р. про авторське 
право та суміжні права (тобто Законодавчий журнал від 2019 р., п. 1231 із змінами), 
включаючи, зокрема: 
 
           а) запис будь-якою технікою, в т.ч друк, на фотопластинці, на магнітній стрічці, цифровим 
способом (у будь-якій системі та на будь-якому носії), виготовлення аудіовізуального носія, 
зокрема запис на магнітний носій та комп’ютерний диск, а також усі види носіїв, призначених 
для цифрового запису;  
 
           б) відтворення будь-якою відомою технікою, в т.ч у друкованому вигляді, на фотоплівці, 
на магнітній стрічці, у цифровому вигляді (у будь-якій системі та на будь-якому носії), а також в 
ІТ-мережах, включаючи Інтернет, а також у профілях та соціальних каналах, у тому числі 
Facebook, Instagram та YouTube, а також на сайті Організатора; 
 
c)  розміщення на ринку, надання в оренду оригіналу або копій; 

 
d) внесення до пам'яті комп'ютера, комп'ютерної чи мультимедійної мережі, внесення до 
власних баз даних, зберігання в архівах чи пам'яті комп'ютера; 
 
e) зробити його доступним для громадськості таким чином, щоб кожен міг отримати до нього 
доступ у вибраному ним місці та в час (зокрема, поширюючи його на телебаченні чи в 
Інтернеті, на веб-сайтах, у тому числі на веб-сайті Організатора, у Facebook, Instagram, Twitter і 
YouTube, а також будь-які інші відомі комунікаційні та телекомунікаційні засоби); 
 
f) публічне виконання, відтворення, виставка, демонстрація чи ретрансляція; 
 
є) багаторазове телевізійне мовлення та ретрансляція у всіх формах і телевізійних форматах, а 
також багаторазове мовлення в мережі Інтернет з можливістю прийому в різних типах 
приймачів (зокрема, комп’ютерах, мобільних телефонах, смартфонах, планшетах тощо); 
 
з) використання в інших творах, у т.ч. книги, газети чи мультимедіа; 
 
і) адаптація, зміна або зміна, а також внесення будь-яких інших змін із збереженням прав 
особи, яка зробила ці зміни. 
 

24. Після повідомлення Учасник, а у випадку неповнолітніх учасників - через законного 
представника, погоджується на неодноразовий безкоштовний запис і розповсюдження 
Організатором і Фондом зображення Учасника, а також його голосу, контенту. або 
необмежену в часі та місці поведінку у зв'язку з його участю в заняттях в інформаційних та 
рекламних цілях Музею (згода на використання зображення Учасника) 

25. З питань, не передбачених цим Регламентом, рішення приймає Організатор. 
26. У випадку, якщо будь-яке положення цих Правил виявиться недійсним або неефективним, 

Правила продовжуватимуть застосовуватися до решти бездефектного обсягу, а також 
застосовуватимуться відповідні положення польського законодавства. 

27. Цей Регламент публікується Організатором на веб-сторінці Музею Армії Крайової: 
www.muzeum-ak.pl 

28.  Детальну інформацію про заняття можна отримати в касі музею: контакт: +48 12 410 07 96 або 
електронною поштою: rezerwacja@muzeum-ak.pl. 
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