Załącznik nr
do Zarządzenia nr 35/2018
z 10.08.2018r.

REGULAMIN LEKCJI MUZEALNYCH PN. „ŚCIEŻKA NOCNA”
REALIZOWANYCH W OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA, ODDZIALE
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
1. Organizatorem zajęć pn. „Ścieżka nocna” jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
2. Zajęcia odbywają się na terenie oddziału II Muzeum: w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława
Lema przy Alei Pokoju 68, 31-580 Kraków.
3. Zakup biletu uprawnia do uczestnictwa w zajęciach oraz do zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem.
Opiekun, o którym mowa w pkt 7 zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się
z postanowieniami niniejszego regulaminu – załącznik nr 1.
4. Ceny biletów wstępu na zajęcia są zgodne z cennikiem udostępnionym w kasie Muzeum, stronach
internetowych www.mim.krakow.pl oraz www.ogroddoswiadczen.pl, ustalanym na podstawie
zarządzenia Dyrektora Muzeum.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad porządku na
terenie Ogrodu Doświadczeń i przestrzegania zasad ciszy nocnej.
6. Udział w zajęciach możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji i mailowym potwierdzeniu przez
Muzeum dokonania rezerwacji. Rezerwacji dokonuje się pod numerem telefonu 12 428 66 00 wew.
11 lub mailowo: rezerwacja@mim.krakow.pl. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. O udziale
w zajęciach decyduje kolejność rezerwacji. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące
informacje:
a) imię i nazwisko uczestnika zajęć;
b) wiek uczestnika zajęć;
c) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail).
Dane osobowe podajesz dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi.
7. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia. Zorganizowane grupy złożone z osób,
które nie ukończyły 18 roku życia powinny znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 opiekuna na
każde 10 osób, który nie ponosi opłaty za wstęp.
8. Na obszarze Ogrodu Doświadczeń zabrania się:
a) wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
c) jeżdżenia na rowerze, hulajnogach, rolkach, deskorolkach,
d) palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów,
e) wchodzenia na obszary odgrodzone, tym samym niedostępne, dla zwiedzających,
f) spożywania napojów alkoholowych, zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających,
g) korzystania ze stanowisk, które zostały zamknięte dla zwiedzających,
h) korzystania ze stanowisk w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, zagrażający bezpieczeństwu
zwiedzających lub stwarzając ryzyko zniszczenia stanowiska.
9. Uczestnicy zajęć przebywają na terenie Ogrodu Doświadczeń pod opieką swoich opiekunów
prawnych.
10. Uczestnicy zajęć mogą opuszczać teren Ogrodu Doświadczeń tylko za zgodą i pod kontrolą
swoich opiekunów prawnych.
11. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z toalet oraz prysznica na terenie Ogrodu Doświadczeń.
12. Za szkody powstałe na terenie Ogrodu Doświadczeń w wyniku działań uczestników zajęć, którzy
nie przestrzegają zasad regulaminu Ogrodu Doświadczeń oraz regulaminu lekcji muzealnych pn.

„Ścieżki nocnej” odpowiadają ich opiekunowie w tym za szkody powstałe w specjalnym sprzęcie
używanym wyłącznie do przeprowadzania zajęć.
13. W ramach przeprowadzanych zajęć istnieje możliwość skorzystania z opcji: „ścieżka nocna
z noclegiem”.
14. W przypadku określonym w pkt. 13 uczestnicy zajęć otrzymują do dyspozycji namioty (jeden
namiot na 10-11 osób), rozkładane łóżka, koce. Zapewnienie np. śpiworów leży po stronie
uczestników. Należy uwzględnić, że zależnie od pogody, noce w Ogrodzie bywają bardzo zimne.
15. Grupy zorganizowane korzystające z możliwości noclegu w Ogrodzie Doświadczeń zobowiązane
są opuścić namioty do godziny 8:15 dnia następnego, a teren Ogrodu do godziny 10:00.
16. W czasie noclegu grup zorganizowanych na terenie Ogrodu odpowiedzialność za uczestników
ponoszą opiekunowie.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia z programu zajęć urządzeń, które uległy awarii
lub mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników.
18. Zajęcia rozpoczynają się po podpisaniu regulaminu przez opiekunów uczestników oraz opłaceniu
biletu.
19. Muzeum Inżynierii Miejskiej 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 1994r 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.
20. Ochrona danych osobowych (informacja):
1) Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), ul. Św. Wawrzyńca
15, 31-060 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
e-mail: iod@mimk.com.pl
listownie na adres: 31-060 Kraków ul. św. Wawrzyńca 15
3) Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, wieku uczestnika zajęć adresu
email, daty urodzenia oraz materiału foto-filmowego zbierane są przez Muzeum w celu ich
przetwarzania dla realizacji usługi oraz w celach promocyjnych działalności statutowej Muzeum,
dla potrzeb archiwalnych Muzeum zgodnie ze Statutem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
z dnia 9 września 2015 r. nadanego Uchwałą nr XXIII/399/15 Rady Miasta Krakowa działającego
w oparciu o zgodnie z prawem wynikającym z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862, z późn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 720).
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 osoby upoważnione przez Administratora danych;

podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych;
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi przez 6 lat
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa, a w zakresie monitoringu przez okres 30 dni.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
 dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach
prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia RODO;
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
21. Osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum (kierownik
Ogrodu Doświadczeń lub osoba przez niego upoważniona) może wydać nakaz opuszczenia terenu
Muzeum, bez prawa do zwrotu kosztów biletu.


Załącznik nr 1
do Regulaminu lekcji muzealnych pn. „Ścieżka Nocna”
realizowanych w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
Oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Wzór oświadczenia
REGULAMIN LEKCJI MUZEALNYCH PN. „ŚCIEŻKA NOCNA”

OŚWIADCZENIE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM) ul. św. Wawrzyńca 15,
31-060 Kraków. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz daty urodzenia zbierane są
przez nas wyłącznie w celu potwierdzania zapoznania się z regulaminem. Twoje dane nie będą
udostępniane nikomu w rozumieniu RODO. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do ich treści oraz
możliwość ich poprawiania, a także usuwania. Podajesz je dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie
będziesz mógł brać udziału w LEKCJACH MUZEALNYCH. Twoje dane będą przetwarzane przez okres
6 lat. W razie pytań kontakt do naszego IOD – iod@mimk.com.pl.

Oświadczam, (imię, nazwisko) …………………..............................…………………………………………………………………….,
data urodzenia ………………………………………………..………….., iż zapoznałem się z treścią:
Regulaminu lekcji muzealnych pn. „Ścieżka Nocna” realizowanych w Ogrodzie Doświadczeń
im. Stanisława Lema, Oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz akceptuję jego
zapisy.

ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych.

…………………………………….
(czytelny podpis)

