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Zarządzenie nr 1'7 12022
Dyrektora Muze um Lotnichva Polskicgo rv Krakorvie l, <lnia '7.(|6.2022r.

w spr:rlvic rv organizacji ferii letnich pn. ,,Ocllotorvc tvakacjc'' rv Muzeum Lotnictrva
Polskiego,tv l(rakolvic w dnirrch 27.06- 7.07.2022r..

Na podstawie 27 ust, 1 ota,., art.2fl ust. 1 ustawy z dnia 25 października 199Ir o
organizowaniu i prou,adzeniu dża]alności kulturalne.j (Dz. U . z 2020r. poz. 194 z późll. ztl-t.)wzrviązkuz§lOust.2i3pkt5Statr-ltuMuzeumLotnichvaPolskiegowKtakowieoraz§4
ust. 3 pkt 7 Regularr-rirru organizacyjnego Muzeum Lotniotwa Folskiego w Krakowie
zatządz.am, co następu j e :

W Muzeuln Lotnictwa Polskiego * K, 
"ko;§i"l 

organizuje się leric letnie, poclczas których
będą odbl,wać się warsztaty dla clzięci i lnbdziezy, spoikania z lotrrikami sił powietrznycIl
oraz policji oraz gly teręnowę i zabawy cdukacyjne.
ZasadY uczestnictwa W Spotkaniach określa degularnin uczestnictwa w fler.iaclr letnich w
MuzeLlm Lotltictwa polskiego w krakowie, który itarrowi załącznik nr 1 do zatządzeltń,,

§)
Zajęcia w raInach lerii Ietrriclr pI.or,łldzo,l. * in-u."un, sl1 oclpłatnic.
Wysokość opłat za za.jęcia w Muzetttt-t określa oerinik opłat, który stanowi
ZaT ząrlzenia
Ccnnik oplat za zajęcia w ferie letnie jest clostępny w Dziale Wystaw i
oraz na stronie internetowcj MuzeLlm Lotr-rictwa Polskiego w Krakowie.

Warunkicm ltczestniclwa w zajęciach o.runlrl*unr,.n przez Muzeutn osób rrieletnich <lo
lrkończenia l8 roktr życia .jest pisenrna zgoda rodzica lub opiekuna p,o*n.gn. wró.
oświadczęnia w przednriocie zgody stanowi załącznik nt 3 do ZaI.ząd,zenia.

1.

2.

3.

załączttlk v 2 do

Edukacji (DWiE)

Zaruądzeniewchodzi w ży cie z dniem ... 8.-.bL., .......rOrrr.
Tomasz K os egl.i--_-;z

-.,;_--,'' 
,_-.ź

DGRror----_-_,ź
Muzeum LotnictWa Polskiego W KIakoWle
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Zalączniki:
l. Regu|amin uczestnictwa w zajęciach w ferie letnię w Muzęum Lotnictwa polskiego w krakowie2. Cennik opłat Za żajęcia w felie lętnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kmkowie3. wzóroświadczeniarodzica,/opiekunaprawnego
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Regulamin uczestnichł'a w zajęciach ł,ferie lctnie rv Muzeum Lotnictwa Polskiego
w krakoryie

I. Warunki uczestnictrva w zajęciach feryjnych

1. Rcgulalrrin uczestnictwa w zajęciaolr ,,Odlotowe wakacj e" w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie - zwany dalej ,,Regulaminenr" jest stosowany do zajęć w okresie fcrii letnich w
dniach 28.06-1.0] 2022r. prowadzot-tycl-r w Muzeum Lotrrictwa Polskicgo w Krakowie -
zwanego dalej ,,Muzeunr" - znajdującej się na terenie Muzeum, przy al. Jana Pawła II 39, 31-
864 Kraków.

1.

zapisy na zajęcia w Muzeutrr odbywają się przez zgłoszenie za pomocą poczty enrail pod
adresem {cLrnl,?i]!!!l?-!!!]r|!)!1,1]!!!]i],p1
Ilośó osób w grupicjest ograniczona pierwszetistwo uczestl]ictwa rrraj ą osoby zapisujące się
na wszystkie dni, zapisy na pojedyr-rcze dni zajęó tnoźliwe są w miarę dostępności nic.jsc.
warunkicm uczestnict\Ą,a w zajęciach organizowanych przez Muzeum jest uiszczenie opłat za
zajęcia zgodnie z obowiązującyln cennikien pl,zecl rozpoczęcicn-r zajęć oraz w przypaclkrr
osób do ukoticzenia 18 rokrr życia złożcnie pisenrr-re.j zgody rodzica lub opiekuna prawlrego
(załącznik nr 3).

II. Płatności za zajęcia

wysokość opłat za zajęcia w ferie w Muzeun okrcśla cennik opłat wprowadzany
zarz,ądzenien Dyrcktora Mltzeut-n
oplata za zajęcia jest uiszczana z góry przez rozpoczęciem zadań. oplata rnoże być uiszczona
gotówką, kartą płatniczą 1ub przelcrł,etrr na kotrto Muzeum,
w przypadku nieobecności uczesttrika na zajęciaclr r-rie przysługuje zwrot uiszczotrych opłat
Rezygnacja z zalęć nie zwalnia uczestl-tika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
Na wr,iosek uczestnika Muzeul-l-l wydaje faktLrry za uiszczortę opłaly z tyt]_lłu uczestnictwa w
zaj ęciach.
Z opłat zwolnione są osoby biorące udział w programie ,,szkolny wolorrtariat'',
Dokunrentetl-t potwierdzającynr obecnośó uczestrrika na zajęciach jest ptowadzona lista
obeoności.
uiszczenic opłaty za zajęcia lub wypełnielrie zgłoszenia do programu fcr.yjnego wolontariatu
.jest jedtloznaozl-te z akccptacją Rcgulaminrr, któIa jest rórłłroznaczna z wyrażeniem zgody rra
utrrł,alanie wizerunku uczestnika w formic materiałtt video oraz na nieodpłatne prawo do
wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć 1ub filrrró,"v z wizerunkiem uczestnika.
zgoda obe.jnrrrje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniar-ria zdjęć wytwarzanie określoną
techniką egzeI-trplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską olaz techniką cyfrową; w zala,esie
obrotu olyginałem albo egzemplarzanti, na któryclr wizerunek utrwalollo wprowadzenie do
obrotu, ]-lżyczcnie lrrb najenr oryginału albo egzel-r-rplarzy; udostępllienie zdjęć w taki sposób,
aby kaźdy nógł mieć do niego dostęp r.v miejscu i czaste ptz,ez, siebie wybrarryrn w
szczególrrości w Internecię i portalach społeoznościowyclr Mltzeunr. Wskazany powyżej
zakfes pó1 eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęc z wizerlrrrkiem uczestnika wyłącznie w
celaclr infornracl,jr-ryclr, pronrocyjr-rych i dla potrzeb arclriwalnych Muzeum.
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III. Fery.inywolontariat
Muzeltm organizuje w ranraclr ferii letnich program wolol,ttariatu przeznaczonego dla
młodziezy uczęszczającej do klasy siódnrej szkoły i wyższycli.
Warunkiett-t uclziału w programie wolontariackitll .jest wypełnienie i przesłanie ankiety dla
wolontariuszy na adres dcurl lźll1]]!!!]]]]!!1]]!1]i!1]!ą]]l Ankieta dostępna jest na stroltie

dzs9ł!9]_9$!rrlrld_lir:::]l:i|rrcay:g9ru:zy:!lr]z.ięłli::"i!.:l!itlg]9]§]i]i
WaruŃiern uczestnictwa w wolontariacie osób, które nie ukoliczyły 18 roku życia, jest
doręczenie Muzelrn oświadczcnia zawicrająccgo zgodę rodziców lub prawrryclr opiekuriów
tra wolot-ttat,iat r-rrałolctrriego.
Osoba przyięta na rł,olontariat podpisuje un]owę, w której zobowiązLrje się do aktywnego
uczestnictwtr w projekoie, w wyznaczol-lyoh drriaclr. W przypadku osób, któr,e nie ukoriczyły
18 roku życia, lrrrrowę podpisują także rodzice/ opiekutrowie prlwrri.
Muzeunr ubezpiccza wolontal,iuszy lla czas trwarlia projektu w zakresie rrieszczęśliwych
wypadków.
Wolontariusz ll]a prawo uzyskać potwierdzenie odbycia wolontariatu z wykazen ilości
godzin. Potwierdzenie wystawia kierowrrik Działu Wystaw i Edukacji Muzeun lub Dyrektor
Muzeuln.
Dokutttcntctt-t potwierdzaj ącynr obecrrość uczestnika rra zajęciach jest lista obecności
prowadzona przez Bartłornieja Figla - specjalistę ds. edukacji i organizacji wydarzeń w
Muzeum Lotrrictwa Polskicgo w Krakowic.
Progranr wolot-ttariatu realizowany jest w dt-riaclr 27 .06-01.07 .2022.

IV. Organizac,|aza.|ęć

Zajęcia odbywają się na terenie Muzeut-t-t.

Muzęltm zaslrzega sobie pralvo do zrniany lub odwołania terrninu zajęć z ważnych powodów
(np. względy epidenriologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa), o czym niezwłocztrie
poinforrnujc uczestników za.|ęó. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innytrr terminie
w pol,uzu tlt iell iu z tlczesttl ikatll i,
Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest clo wskazania na piśnrie instruktorowi
osób t4loważl iorryclr do odbioru dziecka lub wyrażenia zgody na samodzielne rłyjście z
Muzeun dziecka po zakończeniu zajęć.
Za.jęcia odbywają się w dniaclr 28.06 -30.06 w godzir-racl-r od 9:15 do 13:30 i w dniu 1.07 w
godzinach od 9:15 do 14:00. Uczestnicy zajęć w trakcie zajęó prowadzonych przez Muzeunr
są zobowiązarri do zachowania zgodnego z poleccniami instl,uktora prowadzącego zajęcia
oraz do niezakłócarria prorvadzenia zajęó i t-ric utrtrdniania innym uczestnikon udziału w
zajęciach. Po zakoriczerriu zajęć uczestnicy odprowadzani są do holu w Gtnacliu Głównym.
Samodzięlrre przebywanie w pt,zestrzeniacli warsztatowyclr po zakończcniu zajęć jest
zabroniotre.
Uczestnicy mogą braó udział w zajęciaclr jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia
pozwalającym im na udział u,danycl-r zajęciach lv sposób bezpicczny i nie stwarzający
zagro,żenia dla ir-rr-ryclr osób, Rodzice lub opiekurrowie prawni w przypadku uczcstników
niepeholetrrich - zobowiązar-ri są do poinfortnowania instruktora o szcze gólt,tycl,t

okoliczr-rościaclr zxviązanych ze stallem zdrorvic dzięcka.
W przypadku pogorszenia samopoczttcilt, pojawienia się objawów chorobowyclr uczesttrik
powil-rier-r poin[orrnować o tym instruktora prowadzącego zajęcia,
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V. Zasady korzystania z tere nu Muzcum

Materiały i rrarzędzizr zapewrria Muzeun.
uczcstnicy zajęó mają bezwzględrry zakaz wylloszenia tnateriałów, narzędzi i wyposażelria
poza ponrieszczenia, w którynr odbywają się zajęcia.

3. L.Iczestnicy albo ich rodzicc lub opiekurrowie prawni - w przypadku uczestników
niePcłnoletnich ponoszą pełrrą odpowiedzialność finansową za szkody w materiałaclr,
rrarzędziach i rłyposażeniu ponieszczeti spowodowanc ullryślr-rie.
uczestnioy zajęć w trakcie przcbywania na terenie Muzeum są zobowiązar-ri do postępowania
zgodr-rego z przepisarr-ri prawa. zasadanri współżyoia społccznego oraz postanowienia,rri
Regulaminu. ponadto są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących rł.
Muzeum przepisów przeciwpożarowycl.r, porządkowych i blrp.
Muzeun nie ponosi odpowiedzialrrości za bezpieczetistwo uczestnikćlw zajęc ptlztt
pomieszczctrienr lub miejscer-r.r, w których odbywają się zajęcia.
Muzcum nie ponosi odpowiedzialności za satnochody pozostawione przecl Muzeunr oraz
za przedmioty wartościowe pozostawionc w tych samochodach lub pomieszczeniacl]
Muzcunr.
Na terenie Muzeunr obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytorriu, spożywania napojów
alkoholowych, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, pózostawania pocl
wpływem alkoholu, natkotyków i innych środkórv psyclroakty,,vrrych, wnoizenia i używania
na terenic Muzeunl brorri i irurych przednriotów hrb substalrcji mogących starrowió zagiożenie
dla lrrdzi ]ub rrrienia.
Naruszenie postanowieI'r Rcgulanrillu, w szczególtrośoi zakłócanie prorł,aclzerria zajęć
i rrtrudnianie innynr uczestnikon uclziah: w zajęciach lub traruszenic zakizu palenia tytorliu,
spożywarria napojów alkoholor,łych, używania narkotyków skutkuje lvyklucziniem z-z-alęć l
skreśleniem z Iisty lrczcstIlików.
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Vl. Ochronir tlanych osoborvych (informacja)

Admittistralorerr-r danych osobowyclr jest Muzeum, Administrator t-tloże przetwarzaó dane
osobowe, nawet w przypadkrr, gdy nie pochodzą one od osoby, któiej dotyczą, pod
r,varunkiem poinfbtmowania tej osoby w trybie art. l4 RoDo o przetwarzanirr jej danych
clsobowYch. Przedmiotem przetwarzania są clane zwykłe: imię, nazrł,isko, adres zamiószkania,
aclres poczty clektroniczl ej, nr telefonu, ,,r.'rachunl<u bankowego, nr dowodu osobistego.
Dane osobowc są plzetwafzane w celu /celaclr:
- wykonania zawartcj rrrrrorły (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
- wypelr-rienia obowiązku prawnego nałożonego na Administ.atora (art. 6 rjst.l lit. c)

RoDo).
- realizacji lrrb oclrrony prawllie uzasadnionego interesu Admilristtatora (art. 6 ust.l lit, fl

RoDo),
przetwarzanę datre osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podrrriotom uprawnionytn tlo
uzyskania tlanyclr osobowyclr na podsta\Ą,ię przepisów ptawa:, tj. olganom władzy publiczncj,
podmiotonr rłykorrującynr zadania publiczne lub działającylt,t na zlecetrie organów władzy
publicznej, oraz innym podmiotol-n, które na podstawic stosownyclr umów z Muzeum
pt,zetwarzają dane osobowe
Osobie, kLórcj clane osobowe są przctwarzanc, przysługują rrastępującc prawa:
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- dostępu do danych osobowyclr, w tym prawo do uzyskania kopii tycli danych;
- do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- do źądania usunięcia danyclr osobowych (tzw. prawo do bycia zaponrnianym);
- do żądania ograniczetria przetwarzania danych osobowyclr;
- do prztllt,szcllil danyc ll l
- sprzeciwl-t wobec przetwarzania danych.
Podarrie darrych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsckwencją nieprzekazenia
wymaganych darrych jest niezawarcię unlowy lub brak rrrożliwości.jc j wykonania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostaó cofnięta w każdym czesie,
z zastrzężęnięm koniecznośoi przetwarzania darrych osobowyclr dla wypełnienia obowiązku
prawnego nałożonego na Adrrrinistratora. Col'nięcie to nie ma wpływu na lcgalnośó
przetwarzania, którego dokonarro na podstawie zgody przedjej cofrrięciem.
Dane osobowe są przctwarzane przez Administralora ptzez okles wynikający od celu.
wjakirn są przetwarzane, który zaleźy od: istniejącego obowiązku prawnego, konieczności
ochrotry interesów oraz udziclenia zgody na przetwarzatlie darryclr osobowych. W tym
przypadku są przetwarzanę przez okles 6 lat, zgodnic z arl. 1lB k,c,
W przypadku powzięoia iriforrnacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Adnrinistratora dat-ryclr osobowyclr, przysługrrje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ocll1,oIl; Danych Osohorł 1e ll,
Danc osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomaLyzowally i nie będą profilowanc.
Administrator udziela informac.ii dotyczącyclr sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowyoh oIaz przysługuj ącyclr uprawnień pod adl,esen] poczty elektronicznej
iodo@muzcumlotrlictwa.pl

VI. Postanowicni:r końcowe

W sprawaclr nieuregulowanych rł,Regulanrinie stosuje się pr.zepisy prawa polskiego oraz
postanowiel]ia ir-rnych regrrlalrrinów obowiązująoych w Muzeutrr Lolnictwa Polskiego.

Muzeum Lotniciwa Polskiego W Krakowie

Podpis ipieczęć Dyręktora Muzeum



zalącl.l1ik l1l 2 do Zaźądzenia il l'1 12022
Dyrektora Mtlzeun LotllictWa Polskiego
§ Krulnule,/ dllill'U! 2022 !\ §rrJ,,\Ie

organizacji ferii lelnich \\ MuzeuD Lotl]iclwa
l)ols k icgo w Krakowie w diiach 2'7 .06-1 .07 2022l . .

Cennik oplat za zajęcia w okresic ferii letnich w Muzeurn Lotnictwa Polskicgo
w krakowic

Opłata za udział w zajęciach Odlotowe wakacje w dniach 28.06-1 .01 .2()ż2 r. wynosi:

karnet na 4 dni zajęó
opłata za pojedyncz,y dz|eń z,alęć

120 zł
40 zł

Muzeum Lotn ctwa Pol§kiegow Klakowie

Podpis ipieczęć Dyrektora Muzeunl



7.^lą)z||ik lll 3 do Zażąd?.ciia fi l'l 12.022
Dyrcktora Mużcum Lotlrictlva PoIskiego

!ł Kl,]ko\\ieZdnia 7 0ó,202ż !!,pla$lcclgalll,/acj,
ferii lctDich W Muzculrl Lolnictwa PolskictsLl W

Krakowic w dniaclr 27 06-1_012022r,

oświadczenic rodzica / opi€kuna pra\ynego* nielctniego do ukończenia 18 roku
- zgoda na uczestnictwa w zajęciach ry ferie letnie organizorvanych przez Muzeum

Lotnictwlt Polskiego rv Krakowic
(lvzór)

Ja, niźci podpisaIry ........,...:....,.....:,.,............... legitymujący się dowodem osobisrym
. (inlię i tnzrl,i,rko)

sęlla,,,,,,,.,,lll

ośrviadczam, że wyrażam zgodę

na uczestnictwo rrrojego syria /córki /wychowarrka* . . . . . . . . . , , , . . . ,

zam,w,...,..,,.. 
'vzajęciach*'i3'i;'i:ili'J".gatrizowanychprzezMuzeLlm Lotrrictwa Polskiego w Krakowie w roku szkolnylt-t

hforrnuj ę, że:
- rrieletni

ó|szelkie uvaqi dol- śtanu zdfoy,ia nielelniego, ewenluahrych alergii na środki chemiczne, ilp.)

- osobą upoważnioną do odbioru dzieckajest ...,, .... . . . ...
(ihię i nąrl)isko)

- nr mojego telefonu do kontaktu w sprawie zajęó to

- nie wyrażam zgody l wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po
zakończenil zajęó i biorę za niego pełną odpowiedzialnośó *

* - niepohzebne skteślić


