REGULAMIN
Warsztatów online dla dzieci i rodzin w Muzeum Narodowym w Krakowie (MNK)

1. Organizatorem warsztatów online dla dzieci i rodzin zwanych dalej „warsztatami online” jest
Muzeum Narodowe w Krakowie (zwane dalej „Organizatorem”), zaś bezpośrednio za
organizację zajęć odpowiada Dział Edukacji MNK.
2. Warsztaty online przeprowadzane są przy pomocy platformy ZOOM, z której uczestnik
warsztatów online może korzystać nieodpłatnie.
3. Udział w warsztatach online jest odpłatny. Bilet zakupiony przez internet nie podlega
zwrotowi.
4. Liczba miejsc na warsztatach online jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zapisów.
5. Preferowany wiek uczestników regulują informacje o poszczególnych warsztatach lub cyklach
dostępne w PROGRAMIE DLA DZIECI I RODZIN na stronie internetowej MNK.
6. Uczestnik, który zapisał się na warsztaty online, 1-2 dni przed datą warsztatów otrzyma od
organizatora link do warsztatów online, umożliwiający wzięcie udziału w warsztatach online.
7. Uczestnik, który zapisał się na warsztaty zostanie z tygodniowym wyprzedzeniem
poinformowany o ewentualnych materiałach, które będą potrzebne w czasie warsztatów
online, a które będzie mógł osobiście odebrać z MNK.
8. Zalecane jest, aby uczestnicy warsztatów online, w czasie trwania warsztatów online mieli
włączone kamery.
9. Zalecane jest, aby uczestnicy warsztatów online, w czasie trwania warsztatów online mieli do
dyspozycji miejsce, tak by móc realizować zadanie plastyczne zaproponowane przez
edukatora.
10. Uczestnik ma prawo zgłaszać na bieżąco edukatorowi wszelkie utrudnienia lub problemy
techniczne występujące podczas warsztatów online.
11. Z chwilą zapisania na warsztat, uczestnik, jak i przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego
uczestnika warsztatów online wyraża nieodpłatnie zgodę na nagrywanie warsztatów podczas
ich trwania, na użytek wewnętrzny Muzeum Narodowego w Krakowie, a także utrwalanie i
rozpowszechnienie wizerunku uczestnika warsztatów, na warunkach określonych
Regulaminem.
12. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania
nagrań powstałych w czasie warsztatów online w celach związanych ze statutową
działalnością Organizatora, który w szczególności jest uprawniony do ich rozpowszechniania
poprzez zamieszczanie ww. materiałów w internecie, w mediach społecznościowych oraz na
kanałach informacyjnych, w tym w materiałach przeznaczonych do użytku wewnętrznego, jak
i publikacjach ogólnodostępnych.

13.
W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach online lub niemożności uczestnictwa w
nich z przyczyn technicznych, leżących po stronie uczestnika, nie ma możliwości uczestniczenia w
warsztatach online w innym terminie, jak i nie przysługuje uczestnikowi zwrot opłaty za warsztat.
14.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia
warsztatów online. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub odszkodowania wobec uczestników zajęć.
15.
Reklamacje dotyczące przeprowadzonych zajęć można składać droga mailową:
rezerwacja@mnk.pl
16.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się szczegółowe informacje o
warsztatach lub spotkaniach, ogłoszone przez MNK, a w dalszej kolejności Regulamin rezerwacji
Muzeum Narodowego w Krakowie.
17.
Zapisanie się na warsztat online oznacza akceptację Regulaminu oraz zapoznanie się z
klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w Muzeum.
18.

Zapisanie się na warsztat jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.

