REGULAMIN
kursów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży
w Muzeum Narodowym w Poznaniu
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Niniejszy Regulamin dotyczy kursów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży, zwanych
w dalszej części Regulaminu kursami organizowanych i prowadzonych przez Muzeum
Narodowe w Poznaniu (zwane dalej organizatorem) na rzecz uczestników.
Kursy są adresowane do osób dorosłych i / lub młodzieży.
Liczebność grup podczas każdego z kursów określana jest przez organizatora przy udziale
osób prowadzących zajęcia i może ulegać zmianie. Organizator może odwołać zajęcia
w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
Zajęcia odbywają się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów. Możliwe
są także wyjścia związane z działaniami plenerowymi.
Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej organizatora
oraz w wydrukowanych materiałach informacyjno – promocyjnych, a także udzielana jest
telefonicznie przez odpowiednich pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Kalendarz zajęć obejmuje miesiące od września do lipca i może ulec zmianie.
Zajęcia odbywają się zgodnie z autorskimi, opracowanymi przez osoby prowadzące kursy
harmonogramami, które dostępne są na stronie internetowej organizatora oraz
w wydrukowanych materiałach informacyjno –promocyjnych.
8.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego
regulaminu oraz dokonanie opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie dotyczącym
danego kursu.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA

1.
2.
3.
4.

5.

Uczestnikami kursów dla dorosłych mogą być osoby dorosłe deklarujące chęć uczestnictwa
w nich.
Uczestnikami kursów dla młodzieży może być młodzież od 13 roku życia, posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, deklarująca chęć uczestnictwa w nich.
Grupy uczestników tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych przez Działy Muzeum
Narodowego w Poznaniu odpowiedzialne za realizację poszczególnych kursów.
Warunkiem udziału w kursach jest:
• zgłoszenie i zapisanie się uczestnika;
• podpisanie deklaracji potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem i wymogami
Organizatora dotyczącymi danego kursu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Ww.
Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej organizatora oraz u Organizatora.
Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
• uiszczenie opłaty za zajęcia określonej przez Organizatora.
Wniesiona przez uczestnika opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji
z jakiegokolwiek powodu z kursów albo nieobecności uczestnika na zajęciach. O rezygnacji

uczestnik poinformuje Organizatora w formie pisemnej. Terminowe nieuiszczenie opłaty
skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§3
OBOWIĄZKI MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
1.
2.
3.

4.
5.

Organizator zapewnia autorski plan zajęć podczas kursów prowadzonych w Muzeum
Narodowym w Poznaniu.
Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały przygotowaną salę oraz opiekę
prowadzącego zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika
w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie warsztatów w jego
posiadaniu.
Organizator zapewnia opiekę prowadzącego zajęcia tylko podczas trwania zajęć.
Organizator umożliwia uczestnikowi w czasie trwania opłaconego przez niego kursu
bezpłatny wstęp do oddziału MNP w którym odbywa się dany kurs oraz na odbywające się
w MNP wystawy czasowe.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania
mienia organizatora, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się
względem współuczestników kursu, osób prowadzących kurs i pracowników Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
Uczestnik zobowiązuje się nie przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych,
materiały zapewnia organizator i pozostają one własnością Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Własnością uczestnika są wszystkie powstałe w trakcie kursu prace.
Uczestnik zobowiązany jest do noszenia podczas kursów stroju przystosowanego do zajęć,
który może ulec zabrudzeniu.
Uczestnicy zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywa się dany kurs.
Uczestnicy zobowiązani są do dokonania terminowej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursach.
Uczestnicy kursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji celów danego kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne jest
na stronie internetowej organizatora.

2. Bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, poprzez osoby prowadzące
zajęcia.
3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

