REGULAMIN „Małej Ambasady Muzealnej – MAMBY”
1. „Mała Ambasada Muzealna – MAMBA” (zwana dalej „Projektem”) powołana jest przez
Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (zwanego dalej
„Organizatorem”) i działa przy Muzeum w zgodzie z jego misją i strategią.
2. Założeniem Projektu jest długofalowe działanie z określoną grupą dzieci (zwanych dalej
„Uczestnikami Projektu”). Corocznie celem działania Projektu jest realizacja głównego,
autorskiego zadania wymyślonego wspólnie przez Uczestników Projektu oraz
Koordynatora Projektu, mającego popularyzować zbiory i działalność statutową MNK.
3. Zadanie realizowane jest podczas spotkań, odbywających się w Muzeum od września do
czerwca danego roku. Corocznie, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, określany jest
harmonogram spotkań.
4. Koordynatorem Projektu jest Izabela Lechowicz, pracownik Zespołu ds. Programów dla
rodzin i dzieci Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.
5. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 6-14 lat. Uczestnicy Projektu biorą udział
w spotkaniach „MAMBY”, które odbywają się pod opieką Koordynatora Projektu.
6. Małym Ambasadorem Muzeum (zwanym dalej Ambasadorem) można zostać poprzez
przyjęcie zaproszenia do grona Ambasadorów, które wystosowuje Koordynator Projektu.
Kandydaci do pełnienia funkcji Ambasadora wybierani są spośród wiernych odbiorców
oferty edukacyjnej MNK dla dzieci i rodzin.
7. Kadencja Ambasadora trwa dwanaście miesięcy. Po tym czasie można przedłużyć
kadencję lub odstąpić od pełnionej funkcji.
8. Tytuł Małego Ambasadora Muzeum jest tytułem dożywotnim.
9. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
10. Efekty pracy Ambasadorów będą dostępne dla każdego (w odpowiadającej
realizowanemu zadaniu formie, np. na stronie internetowej, w formie ogólnodostępnego
udziału w wydarzeniach organizowanych przez „MAMBĘ”, wydawnictw itp.).
11. Corocznie Ambasadorowie będą składać Dyrektorowi MNK raport ze swojej działalności.
12. Ambasadorowie posiadają obowiązki i przywileje określane corocznie w oddzielnym
dokumencie.
13. Zgłoszenie do Projektu jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w spotkaniach
„MAMBY”. Opiekun Uczestnika Projektu jest zobowiązany do poinformowania
o każdorazowej nieobecności Uczestnika na spotkaniach w ramach Projektu najpóźniej na
dwie godziny zegarowe przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu mailowo na adres
Koordynatora Projektu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia spotkań.
W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub odszkodowania wobec Uczestnika Projektu. W takim przypadku Organizator
zobowiązany jest do poinformowania opiekunów Uczestników Projektu o zmianach droga
mailową.
15. Udział w Projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Opiekunów Uczestników
Projektu na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu, na potrzeby realizacji
i promocji „MAMBY”.
16. Opiekun Uczestnika Projektu przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w spotkaniach
„MAMBY” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie
i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika Projektu podczas zajęć w formie fotografii oraz
nagrań video, na warunkach określonych Regulaminem. Organizatorowi przysługuje
nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania ww.

fotografii i nagrań w celu związanym ze statutową działalnością Organizatora,
w szczególności jest uprawniony do ich rozpowszechniania poprzez zamieszczanie ww.
materiałóww publikacjach drukowanych, na stronach www, w mediach
społecznościowych oraz na kanałach informacyjnych , w tym w materiałach
przeznaczonych do użytku wewnętrznego, jak i publikacjach ogólnodostępnych.
Organizator jest uprawniony do udzielania na rzecz osób trzecich nieodpłatnej sublicencji
dotyczącej wykorzystania fotografii lub nagrań, w zakresie określonym powyżej, w celach
informacyjnych, dokumentacyjnych i promocyjnych. Udzielenie sublicencji nie upoważnia
osoby trzeciej do wykorzystania materiałów dla potrzeb własnej działalności komercyjnej.
17. Opiekun działający w imieniu Uczestnika Projektu, z chwilą powstania w ramach spotkań
„MAMBY” utworów, stworzonych przez Uczestników Projektu, przenosi na Organizatora
autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności”
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
18. Zgoda na przystąpienia do Projektu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz regulaminu warsztatów i spotkań dla dzieci i rodzin w Muzeum
Narodowym w Krakowie dostępnego na stronie internetowej Muzeum.
19. Ze względu na szczególny charakter Projektu i możliwość przebywania w przestrzeniach
z ograniczoną dostępnością, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika
Projektu z listy w przypadku niestosowania się Uczestnika do poleceń Koordynatora
lub 0soby prowadzącej spotkanie oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych
Uczestników Projektu lub zbiorów Muzeum.

