REGULAMIN PROGRAMÓW RODZINNYCH I WARSZTATÓW RODZINNYCH

I. Postanowienia ogólne:
1. Muzeum Narodowe w Warszawie (zwane dalej: „MNW” lub „Muzeum”) prowadzi zajęcia
rodzinne, na które składają się:
a. „Mam dwa latka, dwa i pół”
b. „Trzy, cztery, START!”
c. „Hop, Hop tu sztuka”
d. „Oko w oko ze sztuką”
e. „Rodzinne niedziele”
f. „Warsztaty dla dzieci ze spektrum autyzmu”
g. „Sztuka dla wnuka”
h. „Lato w Muzeum”
i. „Zima w Muzeum”
j. „Klub Archeologa”
k. „Pierwsze kroki w Muzeum”
l. Inne okazjonalne zajęcia rodzinne
2. Programy rodzinne i warsztaty rodzinne zwane dalej „zajęciami”.
3. Zajęcia odbywają się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie
3, 00-495 Warszawa.
4. Program zakłada realizację zajęć rodzinnych, których celem jest edukacja artystyczna dzieci.
5. Zajęcia adresowane są do rodzin z dziećmi. Uczestnikami zajęć są dzieci oraz ich opiekunowie
prawni bądź inni upoważnieni opiekunowie działający w imieniu ww. dzieci. Dzieci wraz z
opiekunami zwani są dalej łącznie „Uczestnikami”. Obecność opiekunów w czasie trwania zajęć
jest obowiązkowa.
6. Zajęcia będą odbywały się od września 2021 do sierpnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie internetowej MNW www.mnw.art.pl lub przesłanym Uczestnikom wraz
z informacją o zakwalifikowaniu się na dane zajęcia.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Terminy rozpoczęcia sprzedaży karnetów na programy rodzinne lub wstępu na warsztaty
rodzinne (zwanego dalej: „wejściówką”) są podane na stronie internetowej przy opisie danego
programu, pod adresem www.mnw.art.pl.
2. Zajęcia organizowane przez MNW są płatne lub bezpłatne – informacja o odpłatności za zajęcia
znajduje się na stronie internetowej MNW w zakładce z harmonogramem programu, którego
częścią są dane zajęcia.
3. Uczestnicy zobowiązani do wykupienia lub pobrania karnetu na program rodzinny lub
wejściówki na warsztaty rodzinne, gdzie:
a. karnet na program rodzinny – uprawnia do uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć
określonych harmonogramem i jest odpłatny;
b. wejściówka na warsztaty rodzinne dla opiekuna, dla dziecka– uprawnia do uczestnictwa
w pojedynczych zajęciach z cyklu określonego harmonogramem, jest odpłatna;
c. wejściówka bezpłatna na warsztaty dla opiekuna, dla dziecka bezpłatny – uprawnia do
uczestnictwa w pojedynczym warsztacie z cyklu określonego harmonogramem, jest
nieodpłatna.
4. Karnety na programy rodzinne oraz wejściówki na warsztaty rodzinne są dostępne w kasie w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MNW (https://bilety.mnw.art.pl).
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5. Przed pierwszymi zajęciami należy wykupić karnet na program rodzinny lub wejściówkę na
warsztaty rodzinne na dane zajęcia. Uczestnicy zobowiązani są mieć przy sobie karnety na
program rodzinny lub wejściówkę na warsztaty rodzinne przez cały tok trwania zajęć.
6. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zakupu
karnetów na programy rodzinne lub wejściówki na warsztaty rodzinne
7. Karnet na programy rodzinne lub wejściówka na warsztaty rodzinne uprawnia do wstępu do
Muzeum tylko w dniu zajęć.
8. Nie ma możliwości zwrotu karnetu na program rodzinny lub wejściówki na warsztaty rodzinne.
Nie ma możliwości wymiany karnetu lub wejściówki na inne wydarzenia organizowane przez
MNW.
9. W chwili zakupu karnetu na programy rodzinne lub wejściówki na warsztaty rodzinne w kasie
MNW należy pozostawić kontakt mailowy. Jeśli Uczestnik nie pozostawi kontaktu mailowego
podczas zakupu karnetu lub wejściówki, może go przekazać Organizatorowi drogą mailową –
edukacja@mnw.art.pl.
10. Na zajęcia, na które obowiązuje karnet na program rodzinny, nie można kupić pojedynczych
wejściówek na warsztaty rodzinne.
III. Prawa i obowiązki Uczestników zajęć oraz Organizatora:
1. Zajęcia zorganizowane są przez Muzeum Narodowe w Warszawie (dalej „Organizator”),
przeprowadzone są przez Dział Edukacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia zajęć. W takim
przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania
wobec uczestnika zajęć rodzinnych.
3. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie Organizatora, w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie mienia
Organizatora lub mienia znajdującego się w jego posiadaniu.
4. Rodzic/Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie trwania zajęć.
5. Po zakończeniu zajęć materiały z zajęć będą przechowywane przez Dział Edukacji MNW przez
okres 60 dni.
6. W przypadku zamknięcia Muzeum lub zawieszania działań edukacyjnych spowodowanych siłą
wyższą, w tym ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa lub innymi niedającymi
się przewidzieć okolicznościami i niemożliwości odbycia się zajęć, na które został zakupiony
karnet, zajęcia zostaną przeprowadzone według nowego harmonogramu zaproponowanego
przez Dział Edukacji, w liczbie odpowiadającej ilości odwołanych zajęć. Zajęcia zostaną
przeprowadzone w terminie do końca sierpnia 2022 roku.
W przypadku zajęć, na które została zakupiona wejściówka, nastąpi zwrot środków.
IV. Wizerunek i prawa autorskie:
1. Opiekuj dziecka przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i dziecka znajdującego się pod
jego opieką.
2. Opiekun dziecka z chwilą ustalenia utworu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej
licencji do stworzonych w ramach zajęć utworów przez niego i/lub dziecko, na wszelkich polach
eksploatacji, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
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publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
3. Licencja jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem udzielenia
sublicencji.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania Organizatorowi formularza
dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1).

V. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: „Rozporządzenie”) Muzeum
Narodowe w Warszawie informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą
w Warszawie, 00–495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3;
2) został wyznaczony inspektor ochrony danych w Muzeum Narodowym w Warszawie, z którym
można skontaktować się: iodo@mnw.art.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb zorganizowania zajęć rodzinnych oraz w celu ich
wykonania, w tym:
• w celu zorganizowania i wykonania zajęć rodzinnych lub warsztatów rodzinnych zgodnie z art.6
ust.1 lit a) Rozporządzenia,
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych na Muzeum Narodowe w Warszawie,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Muzeum Narodowego w Warszawie,
obejmującego dochodzenie ewentualnych roszczeń i obronę praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia;
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te dane na zlecenie
Muzeum Narodowego w Warszawie oraz organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat;
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach
rodzinnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
zajęciach;
10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem/am się z Regulaminem programów rodzinnych i warsztatów rodzinnych i
akceptuję warunki w nim zawarte.
_______________________________________________________________________________
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 1
Wyrażam / NIE wyrażam 1 zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego
dziecka/dzieci przez Muzeum Narodowe w Warszawie, w ramach
zajęć rodzinnych
pn.…………………………………………..2, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 (pięciu) lat od dnia
udzielenia zgody. .
Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku mojego dziecka w ramach w/w zajęć, w materiałach
edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również w innych materiałach MNW wykorzystywanych
do celów edukacyjnych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych bez ograniczeń terytorialnych,
w tym w celach związanym ze statutową działalnością MNW, w szczególności w celach edukacyjnych,
marketingowych, kulturalnych, komercyjnych, archiwalnych, w tym poprzez publikację ww. materiałów
na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych
wraz z prawem udzielania sublicencji.
Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku przez partnerów, sponsorów i mecenasów Muzeum
Narodowego w Warszawie (dalej: partnerzy), w ich materiałach edukacyjnych, reklamowych i
promocyjnych, na stronie internetowej, na portalach społecznościowych, na plakatach, jak również w
innych materiałach partnerów wykorzystywanych do celów edukacyjnych, marketingowych,
promocyjnych i komercyjnych.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem
pozostaje nieodpłatne i jest całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z
przepisów prawa.

_______________________________________________________________________________
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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niepotrzebne skreślić
nazwa zajęć
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