Regulamin zajęć edukacyjnych w Muzeum Śląska Opolskiego
„Ko-Lekcje muzealne”
INFORMACJE OGÓLNE
§1
1. Zajęcia edukacyjne „Ko-Lekcje muzealne” prowadzone są przez pracowników Działu
Edukacji Muzealnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
2. Zajęcia skierowane są do młodych odbiorców muzealnych w wieku 10 – 15 lat.
3. Zajęcia odbywać się będą w pracowni plastycznej i na salach wystawowych Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu (punkty ekspozycyjne przy Małym Rynku 7 i 7a,
przy ul. św. Wojciecha 9 i 13, przy ul. Ozimskiej 10).
4. Zajęcia od bywać się będą w soboty, o godz. 10.00, w terminach:
26 września 2020 r. ROZPOCZĘCIE 1 PÓŁROCZA
10 października 2020 r.
24 października 2020 r.
7 listopada 2020 r.
21 listopada 2020 r.
5 grudnia 2020 r.
19 grudnia 2020 r.
8 stycznia 2021 r. ZAKOŃCZENIE 1 PÓŁROCZA

CELE i ZADANIA ZAJĘĆ
2
1. Zajęcia prowadzone są w celu promocji zbiorów i ekspozycji Muzeum Śląska
Opolskiego, rozbudzania zainteresowań odbiorców, pobudzania ich wyobraźni
i ciekawości oraz zachęcania do myślenia i działania w celu poznawania otaczającego
świata, historii zamieszkiwanego przez nich miasta i regionu.
2. Zajęcia warsztatowe oraz pokazowe dostosowane są do wieku uczestników.

ZASADY REKRUTACJI
§3
1. Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
www.muzeum.opole.pl (formularz należy pobrać i wydrukować – po wypełnieniu
należy przesłać jego skan lub zdjęcie na adres mailowy edukacja@muzeum.opole.pl).
2. W formularzu rejestracyjnym należy podać adres e-mail. Jest to bardzo istotne,
ponieważ dalszy kontakt organizatorów zajęć z opiekunami dzieci, odbywać się będzie
wyłącznie drogą e-mailową (w tym informacja o przyjęciu na listę uczestników zajęć).
§4
1. Opłata jednorazowa za udział dziecka w zajęciach w jednym półroczu wynosi
100,00 zł.
2. Wpłatę należy dokonać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyjęciu na listę
uczestników na rachunek Muzeum Śląska Opolskiego o numerze 07 1090 2138 0000
0001 2177 4729. W tytule należy wpisać: „Ko-Lekcje muzealne” oraz imię i nazwisko
dziecka. Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa 24 września 2020 r.
Wpłata jest warunkiem dopuszczenia dziecka do zajęć.
3. Opłata pokrywa koszt materiałów eksploatacyjnych używanych podczas zajęć, które
zapewnia Muzeum. W przypadku braku wpłaty po tym terminie, rezerwacja zostanie
anulowana, zaś do udziału w zajęciach zostaje zaproszony kolejny uczestnik z listy
rezerwowej.
ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH
§5
1. Podczas wykładów uczestnicy pozostają pod opieką pracowników Działu
Edukacji Muzealnej Muzeum Śląska Opolskiego i nie mogą samodzielnie opuszczać
budynku.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci nie biorą udziału w zajęciach. Mogą pozostać
na terenie budynku (w wyznaczonej sali), zobowiązani są jednak do terminowego
odbioru dziecka po zakończeniu zajęć, maksymalnie do 15 minut po ich zakończeniu.
3. Uczestnictwo w przynajmniej 60% wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu
ukończenia zajęć.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki zajęć i terminów spotkań
z przyczyn niezależnych od organizatora. O zaistniałej sytuacji rodzice /opiekunowie
prawni zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adresy e-mail podane
w procesie rejestracji. Jeśli z przyczyn niezależnych od Muzeum zajęcia zostaną
odwołane, opłata zostanie uczestnikowi zwrócona na konto, z którego dokonano wpłaty
(zwrot proporcjonalny).
5. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia „Ko-Lekcje muzealne” zgadzają
się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem dziecka w mediach
społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą
elektroniczną informacji dotyczących zajęć.

FORMULARZ zgłoszenia dziecka na cykl zajęć „Ko-Lekcje muzealne”
Osoby wpisane na listę uczestników proszone są o wpłatę na konto Muzeum.
Lista na zapisy znajduje się poniżej.

Zapisy
Imię uczestnika*
Nazwisko uczestnika*
Pesel uczestnika*
Data urodzenia uczestnika*
Numer szkoły/adres
Klasa
Email rodzica/opiekuna prawnego*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć „Ko-Lekcje muzealne” i
akceptuję jego postanowienia.*
Zgoda nr 1*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z organizacją zajęć oraz innych dot.
aktywności skierowanych do dzieci realizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn.
18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgoda nr 2*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do organizacji zajęć „Ko-Lekcje muzealne” (zgodnie z Rozporządzeniem 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).

Zgoda nr 3*
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska podczas
wyczytywania listy obecności, wręczenia dyplomów na zakończenie zajęć „Ko-Lekcje muzealne” itp.

Zgoda nr 4*
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć z przebiegu zajęć na stronie internetowej
Muzeum Śląska Opolskiego oraz fanpage oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych .

* pola obowiązkowe

…………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Lista zapisanych osób

