
 

Tymczasowy Regulamin uczestnictwa w warsztatach/ lekcjach muzealnych podczas 

wizyty w Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów  

w Markowej w czasie pandemii COVID-19 

 

I. Informacje ogólne: 
 

1. Warsztaty/lekcje muzealne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

odbywają się od wtorku do piątku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  

II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, zwanym dalej „Muzeum”. 

2. Warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, policjantów etc.) organizowane są 

każdorazowo w oparciu o ustalenia z zainteresowanymi. 

3. Warsztaty/lekcje muzealne odbywają się na sali wystaw czasowych Muzeum. 

 

II. Tematyka warsztatów/lekcji muzealnych: 

 

1. Zajęcia prowadzone są przez pracownika merytorycznego Muzeum.  

2. Tematy warsztatów/lekcji muzealnych dostosowane są do poszczególnych grup 

wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum  

w zakładce Edukacja: www.muzeumulmow.pl/pl/edukacja/oferta-warsztatowa/. 

3. Lekcje muzealne odbywają się na zasadzie konwersatorium przy użyciu prezentacji 

multimedialnej.  

4. W czasie zajęć nie będą wykorzystywane pomoce naukowe w postaci tekstów 

źródłowych, reprodukcji zdjęć, afiszy itp., aby zminimalizować kontakt z grupą, jak  

i też nie narażać grupy na zarażenie. 

 

III. Zasady rezerwacji warsztatów/lekcji muzealnych: 

 

1. Muzeum nie prowadzi warsztatów/lekcji muzealnych bez wcześniejszej rezerwacji. 

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 17 224 10 15 

(poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) lub drogą e-mailową: 

sekretariat@muzeumulmow.pl. 

2. Rezerwując warsztaty/lekcje muzealne należy wskazać temat, preferowany termin 

warsztatów, liczbę uczestników, nazwę placówki, nazwisko opiekuna/osoby 

odpowiedzialnej za rezerwację oraz telefon kontaktowy. 

3. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z rezerwacji na dzień przed planowanym 

terminem warsztatów. W tym celu zobowiązany jest powiadomić Sekretariat Muzeum. 

4. W przypadku odwołania warsztatów przez Muzeum z przyczyn od niego niezależnych 

placówka zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana. 

 

IV. Zasady organizacji warsztatów/lekcji muzealnych: 
 

1. W przypadku warsztatów/lekcji muzealnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych możliwy jest udział maksymalnie dwóch grup w ciągu dnia. Grupa 

zorganizowana uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 5 osób i nie 

więcej jak 15 osób. Ograniczenia związane z maksymalną ilością osób podyktowane 

są ograniczeniami przestrzennymi Muzeum (sala wystaw czasowych), jak i też  

z ograniczeniami przebywania w jednym momencie na terenie Muzeum grupy 

http://www.muzeumulmow.pl/pl/edukacja/oferta-warsztatowa/
mailto:sekretariat@muzeumulmow.pl


 

nieprzekraczającej 30 osób zgodnie z Tymczasowym Regulaminem Zwiedzania 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie pandemii COVID-19. 

2. Czas trwania zajęć to 45 minut. 

 

V. Zasady uczestnictwa w warsztatach/lekcjach muzealnych: 

 

1. Muzeum zapewnia uczestnikom warsztatów/lekcji muzealnych środki ochrony 

osobistej w postaci płynów do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych typu 

„zrywka” przy drzwiach wejściowych do Muzeum. 

2. Przed wejściem do Muzeum należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć kontrolnie mierzona będzie temperatura uczestnikom 

warsztatów/lekcji muzealnych. Temperatura powyżej 37,9°C jest podstawą do 

odmowy zgody na przebywanie uczestnika w zajęciach oraz zwiedzania Muzeum. 

4. Uczestnicy warsztatów/lekcji muzealnych zobowiązani są nosić maseczki ochronne 

lub przyłbice zakrywające usta i nos.  

5. Uczestnicy warsztatów/lekcji muzealnych zobowiązani są podczas przebywania  

w Muzeum utrzymywać zalecany dystans od innych osób. 

6. Prowadzący warsztaty pracownik Muzeum stosuje bezpieczny odstęp od grupy oraz 

jest zobligowany do zasłonienia twarzy maseczką lub przyłbicą ochronną. 

7. W sali wystaw czasowych, gdzie odbywać się będą warsztaty, do dyspozycji 

uczestników pozostaje dozownik z płynem dezynfekującym.  

8. Uczestnikom warsztatów/lekcji muzealnych zabrania się wnoszenia i spożywania 

podczas zajęć żywności i napojów. 

9. Opiekunowie grupy biorą odpowiedzialność za dyscyplinę podopiecznych podczas 

warsztatów/lekcji muzealnych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub 

poszczególnych uczestników prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim 

wypadku poniesione koszty nie są zwracane. 

10. Po zakończeniu warsztatów grupa niezwłocznie powinna opuścić miejsce w celu 

przewietrzenia pomieszczenia. 

 

VI. Odpłatność za udział w warsztatach/lekcjach muzealnych: 

 

1. Udział w warsztatach/lekcjach muzealnych jest odpłatny. 

2. W przypadku warsztatów/lekcji muzealnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych opłata warsztatowa wynosi 5 zł od osoby w grupie zorganizowanej liczącej 

nie mniej niż 5 osób i nie więcej jak 15 osób. 

3. W przypadku szkoleń dla grup zawodowych (nauczycieli, policjantów etc.) koszt 

udziału w warsztatach wynosi 70 zł od osoby.  

4. Opłaty należy dokonać w kasie Muzeum. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach 

otwarcia Muzeum i mieści się wewnątrz budynku. Płatności dokonuje się gotówką 

bądź przelewem po wcześniejszym zgłoszeniu przez placówkę. Muzeum wystawia 

również faktury VAT na wniosek placówki. 

 

VII. Informacje końcowe: 

 

1. Rezerwacja i udział w zajęciach są równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 



 

2. Rezerwacja i udział w warsztatach/lekcjach muzealnych są równoznaczne  

z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w ramach 

dokumentacji fotograficznej, filmowej lub dźwiękowej warsztatów, upublicznionej 

następnie w celach promocji Muzeum. 

3. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji warsztatów/lekcji muzealnych można przesyłać 

drogą e-mailową na adres: sekretariat@muzeumulmow.pl. 

4. W sprawach przepisów nadrzędnych obowiązujących w czasie pandemii COVID-19 

zaleca się kontakt z odpowiednimi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.  

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. 

będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w 

Markowej z siedzibą: Markowa 1487, 37 120 Markowa. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. 

aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II 

wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą: Markowa 1487, 37-120 Markowa 

reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

iodo@muzeumulmow.pl 

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań 

realizowanych przez Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i nie będą udostępniane podmiotom 

innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami. 

5. Posiada Pani/Pan 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. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą portale społecznościowe, strona internetowa muzeum, 

prasa, telewizja. 

 

 

mailto:sekretariat@muzeumulmow.pl

