
 

Regulamin Edukacji muzealnej w Muzeum Archeologiczno – 
Historycznym w Elblągu 

 
1. Organizatorem lekcji/ warsztatów muzealnych jest: Muzeum Archeologiczno- Historyczne w 

Elblągu. 
2. Miejscem realizacji lekcji/warsztatów są edukacyjne sale muzealne, wystawy muzealne, chata 

wikińska. 
3. Oferta lekcji/warsztatów muzealnych skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych, 

kulturalnych, opiekuńczych itp. 
4. Lekcje/warsztaty muzealne muszą zostać przez placówkę szkolną lub wychowawczą wcześniej 

zarezerwowane. Muzeum nie prowadzi lekcji/warsztatów bez wcześniejszej rezerwacji. 
5. Zasady rezerwacji lekcji/warsztatów: 

a) Rezerwacja jest możliwa: 

 drogą e-mailową na adres: wioleta.rudzka@muzeum.elblag.pl, 

 pod numerem telefonu: 55 232 72 73 (wewn.26). 
b) Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć. 
c) Potwierdzenie rezerwacji przez pracowników Muzeum Archeologiczno - Historycznego w 

Elblągu następuje drogą e- mailową lub telefoniczną w ciągu 3 dni roboczych od wysłania e- 
maila z rezerwacją. 

d) W przypadku rezygnacji z lekcji bądź warsztatów placówka zobowiązana jest poinformować 
Muzeum najpóźniej na 1 dzień przed zajęciami, na numer telefonu 55 232 72 73 (wewn. 26). 

e) W przypadku odwołania lekcji/ warsztatów przez Muzeum z przyczyn od niego niezależnych 
placówka zostanie wcześniej poinformowana. 

6. Zasady organizacji lekcji muzealnych/warsztatów: 
a) Czas trwania lekcji wynosi 60 minut/warsztatów wynosi 90 minut. 
b) Grupa uczestnicząca w lekcji nie może przekraczać 30 osób. 
c) Na lekcję grupa powinna przybyć najpóźniej 10 minut przed ustalonym czasem w celu 

przygotowania uczestników do zajęć. 
d) W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lekcji z winy uczestników czas trwania zajęć może zostać 

pomniejszony o czas spóźnienia. 
7. Zasady uczestnictwa w lekcji muzealnej: 

a) Na lekcje muzealne nie wolno wnosić picia ani jedzenia. 
b) Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą 

odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników lekcji podczas zajęć. 
c) Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia. 
d) W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników prowadzący ma 

prawo przerwać lekcję. W takim wypadku koszty nie są zwracane. 
e) W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnych na terenie 

placówki na jej wniosek. Ze względów organizacyjnych każdy pisemny wniosek będzie 
rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem odległości, liczby uczestników oraz planu 
rezerwacji lekcji i dostępności pracownika Działu edukacji - specjalisty ds. edukacji muzealnej. 

8. Tematyka i struktura lekcji muzealnych/ warsztatów: 
a) Tematy lekcji/warsztatów są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Informacje o 

lekcjach można uzyskać pod numerem tel.: 55 232 72 73 (wewn.26). 
b) Wykaz lekcji z ich opisem znajduje się na stronie Muzeum: www.muzeum.elblag.pl/edukacja  
c) Warsztat składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, lekcja z teoretycznej i 

ekspozycyjnej. 
d) Lekcje mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
9. Odpłatność za udział w lekcjach muzealnych/warsztatach: 
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a) Udział w lekcjach muzealnych/warsztatach jest odpłatny. Ceny za lekcje/warsztaty są określone 
w cenniku dostępnym na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.elblag.pl/edukacja.  

b) Płatności za lekcje/warsztaty dokonuje się w dniu organizacji, przed rozpoczęciem zajęć, 
gotówką lub kartą płatniczą w kasie biletowej. Możliwa jest również płatność przelewem, po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez placówkę. 

c) Muzeum wystawia faktury VAT. Faktury wystawiane są na wcześniejszy wniosek placówki. 
10. Obiekty Muzeum Archeologiczno-Historycznego są monitorowane. 
11. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką. Klauzula 
Informacyjna RODO dotycząca utrwalania i wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących 
dobrowolnie w imprezach i wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum 
Archeologiczno- Historycznym w Elblągu: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) 
informujemy, iż: 
a) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, 

ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-200 Elbląg. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
iod.muzeum@muzeum.elblag.pl, muzeumel@elblag.com.pl tel. (55) 232 72 73 wew. 43,  

b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w 
Elblągu, w szczególności w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, na stronie internetowej, w materiałach 
filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń, 

 promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach, 

 wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, 

 wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 
administracyjnymi, 

 realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
c) Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 
d) Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w 

trakcie wydarzeń kulturalnych, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody. 
e) Odbiorcami danych osobowych będą: 

 upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora, 

 podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną 
Administratora, 

 instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego 
prawa, 

 media, wydawnictwa, agencje reklamowe. 
f) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw 

wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, 
jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. 

h) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje 
Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia 
lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

i) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  
12. Rezerwacja i udział w zajęciach muzealnych jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
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