
Zajęcia/warsztaty – cykliczne spotkania animacyjno-edukacyjne o określonej liczbie uczestników 
i czasie trwania.
Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników zajęć lub warsztatów.
Rodzic/opiekun prawny – osoba pełnoletnia posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych 
w imieniu małoletniego Uczestnika.
Instruktor – osoba realizująca zajęcia lub warsztaty.

Główne zasady organizacyjne

1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Muzeum Historyczne w Lubinie.
2. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez Instruktorów.
3. W zajęciach/warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy.
O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć/warsztatów decydują Instruktorzy.
4. Zapisy na zajęcia/warsztaty dokonują Uczestnicy, którzy są pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestników.
5. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach/warsztatach jest lista uczestników prowadzona 
przez Instruktora.
6. Podpisanie listy uczestników w zajęciach/warsztatach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regu-
laminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uregulowanych w klauzuli informacyjnej Muzeum 
Historycznego w Lubinie.
7. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
8. Rodzic ma obowiązek poinformowania Instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji Uczestnika zajęć/warsz-
tatów i stanie jego zdrowia, jeśli może mieć on wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń przez Uczestnika lub 
przez pozostałych Uczestników zajęć/warsztatów.
9. Instruktor może skreślić Uczestnika z listy Uczestników w przypadku zachowania utrudniającego pracę Instruktora.   
10. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów porząd-
kowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są zajęcia/warsztaty organizowane przez Muzeum 
Historyczne w Lubinie oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów. Nieprzestrzeganie powyższych 
przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników zajęć/warsztatów.
11. Zajęcia/warsztaty odbywają się w lokalizacjach i godzinach wyznaczonych przez Muzeum Historyczne w Lubinie.
12. Czas trwania oraz terminy zajęć/warsztatów ustala Muzeum Historyczne w Lubinie.
13. Z ważnych powodów Muzeum Historyczne w Lubinie ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania 
się warsztatów/zajęć, o czym poinformuje Uczestników za pomocą informacji na stronie www.muzeum-lubin.pl i profilu 
facebook.
14. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty może odbywać się 
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Uczestnik wyraża zgodę na realizację dokumentacji foto/video przez organizatora i jej publikacji 
w obszarze internetu. 
16. Uczestnicy biorą udział w zajęciach/warsztatach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 
17. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich wynikające, 
w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
20. Regulamin może ulec zmianie. Wszystkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej 
i przekazywane Uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem strony www.muzeum-lubin.pl
21. O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie.

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW 
organizowanych przez Muzeum Historyczne w Lubinie


