
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2022 

Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego  
w Krakowie z dnia……5.01.2022…………..  

w sprawie organizacji ferii zimowych w Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie  
w dniach 18-21 stycznia 2022r.. 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w ferie zimowe w Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie 

 

 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach feryjnych 

 

1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach feryjnych w Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie - zwany dalej „Regulaminem” – jest stosowany do zajęć w okresie ferii 

zimowych w dniach 18-21 stycznia 2022r. prowadzonych w  Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie – zwanego dalej „Muzeum” – znajdującej się na terenie Muzeum, przy al. Jana 

Pawła II 39, 31-864 Kraków. 

2. Zapisy na zajęcia w Muzeum odbywają się przez zgłoszenie za pomocą poczty email  pod 

adresem deum@muzeumlotnictwa.pl   

3. Ilość osób w grupie jest ograniczona – pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby zapisujące się 

na wszystkie dni, zapisy na pojedyncze dni zajęć możliwe są w miarę dostępności miejsc. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Muzeum jest uiszczenie opłat za 

zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem zajęć oraz w przypadku 

osób do ukończenia 18 roku życia złożenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

(załącznik nr 3). 

 

II. Płatności za zajęcia 

 

1. Wysokość opłat za zajęcia w ferie w Muzeum określa cennik opłat wprowadzany 

zarządzeniem Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie  

2. Opłata za zajęcia jest uiszczana z góry. Opłata może być uiszczona gotówką, kartą płatniczą 

lub przelewem na konto Muzeum.  

3. Zwrot kosztów z powodu nieobecności uczestnika na zajęciach nie przysługuje. 

4. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

5. Na wniosek uczestnika Muzeum wydaje faktury za opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach.  

6. Z opłat zwolnione są osoby biorące udział w programie „szkolny wolontariat” oraz dzieci 

pracowników Muzeum Lotnictwa Polskiego. 

7.  Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest prowadzona lista 

obecności. 

8.    Uiszczenie opłaty za zajęcia lub wypełnienie zgłoszenia do programu feryjnego wolontariatu 

jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na 

utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału video oraz na nieodpłatne prawo do 

wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć lub filmów z wizerunkiem uczestnika. 

Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 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. Wskazany powyżej 
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zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika wyłącznie w 

celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzeum. 

 

 

III. Feryjny wolontariat 

1. Muzeum Lotnictwa Polskiego organizuje w ramach ferii zimowych program wolontariatu 

przeznaczonego dla młodzieży urodzonej od klas siódmej szkoły podstawowej wzwyż. 

2. Warunkiem udziału w programie wolontariackim jest wypełnienie i przesłanie ankiety dla 

wolontariuszy na adres deum@muzeumlotnictwa.pl Ankieta dostępna jest na stronie 

https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/odlotowe-ferie-w-muzeum-lotnictwa-zajecia-dla-

dzieci-wolontariat-dla-mlodziezy-pierwszy-tydzien-ferii-malopolski/  

3. Warunkiem uczestnictwa w wolontariacie osób małoletnich jest przekazanie oświadczenia 

ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Osoba przyjęta na wolontariat podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do aktywnego 

uczestnictwa w projekcie, w wyznaczonych dniach. W przypadku osób małoletnich 

umowę podpisują także rodzice/ opiekunowie prawni. 

5. Muzeum Lotnictwa Polskiego ubezpiecza wolontariuszy na czas trwania projektu. 

6. Wolontariusz ma prawo uzyskać potwierdzenie odbycia wolontariatu z wykazem ilości 

godzin. Potwierdzenie wystawia kierownik Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Lotnictwa 

Polskiego lub Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. 

7. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest prowadzona lista 

obecności. 

8. Program wolontariatu realizowany jest w dniach 17-22.01.2022 

 

 

IV. Organizacja zajęć  

 

1. Zajęcia odbywają się na terenie Muzeum. 

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu zajęć  

z ważnych powodów (np. względy epidemiologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa), o czym 

niezwłocznie poinformuje uczestników zajęć. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w 

innym terminie w porozumieniu z uczestnikami. 

3. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do wskazania na piśmie instruktorowi 

osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

4. Uczestnicy zajęć w trakcie zajęć prowadzonych przez Muzeum są zobowiązani do 

zachowania zgodnego z poleceniami instruktora prowadzącego zajęcia oraz są zobowiązani 

nie zakłócania prowadzenia zajęć i nie utrudniania innym uczestnikom udziału w zajęciach. 

5. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia 

pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający 

zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników 

niepełnoletnich - zobowiązani są do poinformowania instruktora o szczególnych 

okolicznościach związanych ze stanem zdrowie dziecka. 

6. W przypadku pogorszenia samopoczucia, pojawienia się niepokojących objawów uczestnik 

powinien poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. 

 

 

V. Zasady korzystania z terenu Muzeum 

 

1. Materiały i narzędzia zapewnia Muzeum. 

mailto:deum@muzeumlotnictwa.pl
https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/odlotowe-ferie-w-muzeum-lotnictwa-zajecia-dla-dzieci-wolontariat-dla-mlodziezy-pierwszy-tydzien-ferii-malopolski/
https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/odlotowe-ferie-w-muzeum-lotnictwa-zajecia-dla-dzieci-wolontariat-dla-mlodziezy-pierwszy-tydzien-ferii-malopolski/


2. Uczestnicy zajęć mają bezwzględny zakaz wynoszenia materiałów, narzędzi i wyposażenia 

poza pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

3. Uczestnicy albo ich rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników 

niepełnoletnich – ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody w materiałach, 

narzędziach i wyposażeniu pomieszczeń spowodowane umyślnie. 

4. Uczestnicy zajęć w trakcie przebywania na terenie Muzeum są zobowiązani do postępowania 

zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami 

Regulaminu. Ponadto są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w 

Muzeum przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bhp. 

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza 

pomieszczeniem lub miejscem, w których odbywają się zajęcia. 

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione przed Muzeum oraz  

za przedmioty wartościowe pozostawione w tych samochodach lub pomieszczeniach 

Muzeum. 

7. Na terenie Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów 

alkoholowych, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, pozostawania pod 

wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, wnoszenia i używania 

na terenie Muzeum broni i innych przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie 

dla ludzi lub mienia. 

8. Naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności zakłócanie prowadzenia zajęć  

i utrudnianie innym uczestnikom udziału w zajęciach lub naruszenie zakazu palenia tytoniu, 

spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków skutkuje wykluczeniem z zajęć i 

skreśleniem z listy uczestników.  

 

 

 

VI. Ochrona danych osobowych (informacja) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum. Administrator może przetwarzać dane 

osobowe, nawet w przypadku, gdy nie pochodzą one od osoby, której dotyczą, pod 

warunkiem poinformowania tej osoby w trybie art. 14 RODO o przetwarzaniu jej danych 

osobowych. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu /celach: 

- wykonania zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),  

- wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (art. 6 ust.1 lit. c) 

RODO), 

- realizacji lub ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) 

RODO), 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:, tj. organom władzy publicznej, 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Muzeum 

przetwarzają dane osobowe  

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: 

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

- do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

- do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

- do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- do przenoszenia danych; 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 



6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją nieprzekazania 

wymaganych danych jest niezawarcie umowy lub brak możliwości jej wykonania. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie, 

z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia obowiązku 

prawnego nałożonego na Administratora. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający od celu, 

w jakim są przetwarzane, który zależy od: istniejącego obowiązku prawnego, konieczności 

ochrony interesów oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym 

przypadku są przetwarzane przez okres 6 lat, zgodnie z art. 118 k.c. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Administrator udziela informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących uprawnień pod adresem poczty elektronicznej 

iodo@muzeumlotnictwa.pl 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego oraz 

postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

           Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

……………… 

Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie z dnia……………….. w sprawie 
organizacji ferii zimowych w Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie w dniach 18-21 stycznia 

2022r.. 

 

 

 

Cennik opłat za zajęcia w okresie ferii zimowych w Muzeum Lotnictwa Polskiego 

w Krakowie 

 

 
 

Opłata za udział w zajęciach Odlotowe ferie w dniach 18-21 stycznia 2022 r. wynosi:  

 

 

 

- karnet na 4 dni zajęć …………. 120 zł  

- opłata za pojedynczy dzień zajęć ….40zł 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ……………… 

Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie z dnia……………….. w sprawie 

organizacji ferii zimowych w Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie w dniach 18-21 stycznia 
2022r.. 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego* nieletniego do ukończenia 18 roku  

– zgoda na uczestnictwa w zajęciach w ferie zimowe organizowanych przez Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

(wzór) 

 
 

Ja, niżej podpisany …………………………………… legitymujący się dowodem osobistym   
    (imię i nazwisko) 

seria …….…nr ………………………..  

 

oświadczam, że wyrażam zgodę 

 

na uczestnictwo mojego syna /córki /wychowanka* ………………………………………… 
        (imię i nazwisko) 

zam. w …………………………………….. w zajęciach w ferie zimowe organizowanych 

przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w roku szkolnym ……………………….. 
 

 

Informuję, że: 

- nieletni …………………………………………………………………………………..* 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
   (wszelkie uwagi dot. stanu zdrowia nieletniego, ewentualnych alergii na środki chemiczne, itp.) 
 

- osobą upoważnioną do odbioru dziecka jest …………………………………………* 
        (imię i nazwisko) 

 

- nr mojego telefonu do kontaktu w sprawie zajęć to ………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………     ……………………………. 
(miejsce i data)        (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


