
REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
REALIZOWANYCH W MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (zwane dalej 
Muzeum) świadczy usługi w zakresie realizacji zajęć edukacyjnych (zwanych dalej zajęciami) 
zorganizowanych w swojej siedzibie. Niniejszy Regulamin uwzględnia ograniczenia sanitarne 
związane z epidemią COVID-19.


2. Zajęcia realizowane są przez Muzeum wyłącznie dla grup zorganizowanych przez osoby 
prawne w szczególności przez placówki szkolne i wychowawcze oraz przedsiębiorców 
turystycznych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwanych dalej Zamawiającymi).


3. Zajęcia realizowane są przez Muzeum dla osób w wieku od 3 do 19 lat (zwanych dalej 
Uczestnikami).


§2 Oferta zajęć edukacyjnych 

1. Zajęcia realizowane przez Muzeum zawarte są w ofercie zajęć edukacyjnych (zwanej dalej 
ofertą) dostępnej na stronie www.muzeum.walbrzych.pl w zakładce Edukacja - Oferta stała. 
Oferta obowiązuje w okresie od 1 września roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego.


2. Muzeum zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty poprzez wycofywanie z niej lub 
wprowadzanie do niej zajęć na stałe bądź na czas określony.


3. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania na czas określony oferty dodatkowych 
zajęć. Oferta taka dostępna jest na stronie www.muzeum.walbrzych.pl w zakładce Edukacja - 
Oferta dodatkowa.


4. Oferta zawiera ceny poszczególnych zajęć. Kwota podana w ofercie dotyczy odpłatności za 
jednego Uczestnika.


5. Muzeum dopuszcza możliwość modyfikacji na życzenie Zamawiającego poszczególnych 
zajęć zawartych w ofercie, w szczególności co do czasu ich trwania, dostosowania do wieku 
Uczestników lub innych szczególnych potrzeb Zamawiającego.


6. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy modyfikacji zajęć na życzenie Zamawiającego, w 
szczególności, jeśli modyfikacja taka prowadziłaby w ocenie Muzeum do zakłócenia 
organizacji pracy Muzeum, niemożności osiągnięcia zakładanych celów merytorycznych w 
trakcie realizowanych zajęć lub byłaby sprzeczna z obowiązującymi w Muzeum procedurami, 
w tym z Regulaminem zwiedzania Muzeum.


7. Cena zajęć, które zostały zmodyfikowane na życzenie Zamawiającego ustalana jest 
indywidualnie.


§3 Organizacja zajęć edukacyjnych 

1. Każda grupa Uczestników musi posiadać minimum jednego pełnoletniego opiekuna (zwanego 
dalej Opiekunem), który towarzyszy Uczestnikom przez cały czas pobytu w Muzeum.


2. Ilość Uczestników jest ograniczona, przy czym:

a) w zajęciach realizowanych w sali edukacyjnej Muzeum może jednorazowo wziąć udział 

maksymalnie 10 Uczestników,




b) w zajęciach realizowanych w salach wystawowych Muzeum może jednorazowo wziąć 
udział maksymalnie 15 Uczestników,


c) w zajęciach realizowanych w ogrodzie Muzeum może jednorazowo wziąć udział 
maksymalnie 25 Uczestników.


d) do ilości Uczestników określonych w pkt. a) - c) nie wlicza się opiekunów grupy oraz 
pracowników Muzeum prowadzących zajęcia.


3. Uczestnicy w trakcie realizacji zajęć są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników 
Muzeum prowadzących zajęcia. Opiekun jest zobowiązany do egzekwowania od Uczestników 
przestrzegania poleceń pracowników Muzeum prowadzących zajęcia.


§4 Zasady bezpieczeństwa epidemicznego 

1. Pracownicy Muzeum zostali przeszkoleni z zakresu BHP ukierunkowanego na ograniczenia 
sanitarne związane z epidemią COVID-19


2. Pracownicy Muzeum upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Muzeum 
oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.


3. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do Muzeum przy użyciu środka 
dezynfekcyjnego dostępnego przy wejściach do Muzeum.


4. Uczestnicy są zobowiązani, o ile przepisy nie stanowią inaczej, do zakrywania ust i nosa 
podczas całego pobytu w Muzeum.


5. Opiekun wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko i numer 
telefonu w celu zbierania danych w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.


6. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Opiekuna zgody na przetwarzane 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych w związku z epidemią COVID-19.


7. Dane osobowe określone w pkt. 1 przechowywane będą przez Muzeum przez okres 14 dni od 
daty realizacji zajęć. 


8. Niepodanie przez Opiekuna danych określonych w pkt. 5, niewyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych w związku z epidemią COVID-19, skutkuje odmową realizacji zajęć i 
niewpuszczeniem Uczestników na teren Muzeum.  


9. Dyrektor Muzeum może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury osób wchodzących do 
Muzeum. Uczestnik wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren 
Muzeum. Pomiaru temperatury ciała dokonuje pracownik Muzeum za pomocą 
elektronicznego termometru bezdotykowego. Jeżeli urządzenie odnotuje u Uczestnika 
temperaturę ciała powyżej 37,5°C, nie zostanie on wpuszczony na teren Muzeum. 


§5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.walbrzych.pl oraz w 
recepcji Muzeum.


2. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jak również z 
Regulaminem zwiedzania Muzeum oraz zobowiązanie do przestrzegania ich postanowień.


3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin 
zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.muzeum.walbrzych.pl 
oraz w recepcji Muzeum.


4. Niniejszy regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokumenty regulujący zasady realizacji 
zajęć w Muzeum. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe 



mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia 
reklamacji.


5. Wszelkie uwagi i sugestie zwiedzający mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres 
muzeum@muzeum.walbrzych.pl, bądź pisemnie na następujący adres: ul. 1 Maja 9, 58-300 
Wałbrzych



