
Warunki uczestnictwa w Feriach z Muzeum Rzemiosła 2023

1. Muzeum  Rzemiosła  w  Krośnie,  jako  organizator  warsztatów,  zapewnia  dzieciom  opiekę
wyłącznie w godzinach jakie podane są w ofercie poszczególnych turnusów.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia „FERIE Z MUZEUM RZEMIOSŁA” 2023 jest przesłanie 
przez rodziców wypełnionego formularza oraz zapoznanie się z regulaminem, 
a także dokonanie płatności „z góry” przed rozpoczęciem zajęć. Należność za zajęcia płatna 
w kasie Muzeum (ul. Piłsudskiego 19) lub przelewem na Konto bankowe muzeum: 
30 1240 2311 1111 0010 6149 8467

2. Prowadzący  odpowiadają  wyłącznie  za  bezpieczeństwo  dzieci,  które  zostały
przyprowadzone do Muzeum Rzemiosła w Krośnie przez opiekunów (a ich obecność
została zgłoszona prowadzącemu).

3. Zgłoszenie  dziecka  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  przez  rodziców/opiekunów
dziecka. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do powiadomienia swoich dzieci o zasadach
panujących w czasie warsztatów.

4. Podczas pobytu w  Muzeum Rzemiosła w Krośnie dziecko spędza czas pod opieką osoby
prowadzącej  warsztaty  lub  osoby  zastępującej  (wyznaczonej  przez  dyrektora  Muzeum
Rzemiosła w Krośnie). 

5. Każde wyjście winno być bezwzględnie zgłoszone u opiekuna.
6. Podczas  pobytu  w  Muzeum  Rzemiosła  w  Krośnie dziecko  nie  może  samodzielnie

opuścić terenu muzeum.
7. Dziecko  uczestniczące  w  zajęciach  powinno  przestrzegać  wewnętrznego  regulaminu

warsztatów,  który zostanie omówiony na pierwszym spotkaniu.  Łamanie regulaminu będzie
zgłaszane dyrektorowi Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz rodzicom/opiekunom dziecka.

8. Za  umyślne,  wynikłe  z  nieprzestrzegania  regulaminu  zniszczenie  przez  dziecko  sprzętu  
i  innych  rzeczy  wchodzących  w  skład  wyposażenia  Muzeum  Rzemiosła  
w Krośnie odpowiadają rodzice, rekompensując szkody. 

9. Dziecko  nie  powinno  przynosić  do  Muzeum  Rzemiosła  w  Krośnie cennych  rzeczy,  za  ich
ewentualne  zniszczenie  /  zgubienie  nie  odpowiadają  pracownicy  Muzeum  Rzemiosła  
w Krośnie i opiekunowie.

10. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest  powiadomić  o  tym opiekuna.  Dziecko  może
samodzielnie wychodzić do domu, jeżeli posiada zgłoszone wcześniej pozwolenie rodziców.

11. Dziecko przebywające w Muzeum Rzemiosła w Krośnie w czasie warsztatów zobowiązane jest
do  przestrzegania  określonych  zasad,  dotyczących  przede  wszystkim  bezpieczeństwa,
kulturalnego zachowania się, do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie instytucji. 

12. Jeżeli  dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach,  zostaną  powiadomione
odpowiednie instytucje.

13. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dziecka  zobowiązani  są  do  ścisłej  współpracy  
z  pracownikami  Muzeum  Rzemiosła  w  Krośnie oraz  opiekunami  we  wszystkich  kwestiach
związanych z przebywaniem dziecka na warsztatach.

14. Zapisanie  dziecka  na  warsztaty  jest  jednoznaczne  z  tym,  że  dziecko  jest  zdrowe.
W  przypadku  wystąpienia  objawów  choroby  u  dziecka,  rodzic  zobowiązany  jest
natychmiastowo odebrać dziecko z warsztatów. 

15. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad higieny  oraz
wykonywania  w  tym  zakresie  poleceń  osób  prowadzących.  



Formularz udziału w zajęciach „Ferie z Muzeum Rzemiosła” 2023

Dane organizatora: 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
ul. Piłsudskiego 19, 38 - 400 Krosno
NIP: 684-183-66-80
Telefon: + 48 13 43 241 88, e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl 
Strona internetowa: www.muzeumrzemiosla.pl 

Terminy i koszty:
16 – 20 lutego 2022, 60 zł

W przypadku rodzeństwa, każde dziecko 50 zł. Na zniżkę (50zł/os.) mogą liczyć także 
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz Krośnieńską Kartę Mieszkańca. 
Należność za zajęcia płatna przelewem na konto bankowe muzeum: 
Bank Pekao S.A. 
30 1240 2311 1111 0010 6149 8467
lub w kasie Muzeum Rzemiosła (ul. Piłsudskiego 19).

Warunki uczestnictwa:
1. Organizator nie zapewnia obiadów/ciepłych posiłków.
2. W cenie warsztatów zapewniamy wodę, przekąski (owoce, ciasteczka)
5. Wiek dzieci: od 7 lat.
6. Liczebność grup maksymalnie 12 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
7.        Minimalna liczba uczestników na turnusie to 5 osób. 
8. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w warsztatach jest uzupełnienie 
poniższego formularza oraz zrealizowanie płatności w terminie – najpóźniej pierwszego 
dnia turnusu.
9.    W przypadku uczestnictwa rodzeństwa czy grupy dzieci, do każdego z nich należy 
osobno wypełnić poniższy formularz.

Imię i nazwisko dziecka: 

Wiek dziecka:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

Telefon rodzica/opiekuna prawnego:

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego:



Oświadczenie *
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem warsztatów z cyklu „Ferie z Muzeum 
Rzemiosła”, których organizatorem jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie i zobowiązuje się do 
przestrzegania jego zapisów (regulamin dostępny pod formularzem).

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w cyklu: „Ferie z Muzeum Rzemiosła”, organizowanym 
przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
Jeśli istnieją przeciwwskazania zdrowotne, lecz niewykluczające z udziału w warsztatach 
artystycznych proszę wskazać, jakie (proszę opisać przeciwwskazania np., na co dziecko jest 
uczulone). Jeśli istnieją jakiekolwiek problemy wychowawcze, proszę podać, jakie.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie jako 
administratora danych osobowych, moich i mojego dziecka zawartych w formularzu dla potrzeb 
niezbędnych do organizacji „Ferii z Muzeum Rzemiosła”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a 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). Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest 
dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa mojego dziecka w „Feriach z Muzeum Rzemiosła”.
Niepodanie danych, o których mowa powyżej uniemożliwia udział 
w warsztatach. (Klauzula RODO dostępna pod formularzem).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, wielokrotne rozpowszechnianie przez 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas „Ferii z Muzeum 
Rzemiosła” za pomocą urządzeń rejestrujących obraz za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, poprzez jego publikację na stronie internetowej http://www.muzeumrzemiosla.pl 
prowadzonej przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie, na portalach społecznościowych takich jak 
Facebook, YouTube oraz w materiałach drukowanych w związku z organizacją warsztatów oraz 
w celu promowania działalności  Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Data i podpis rodzica/opiekuna      ……………………………


