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REGULAMIN SPACERÓW  

ORGANIZOWANYCH W PRZESTRZENI OTWARTEJ  

PRZEZ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Organizatorem spacerów w przestrzeni otwartej jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,  

przy Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, zwane dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Organizowane przez Organizatora spacery mają na celu: 

1) upowszechnienie misji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 

2) promowanie historii Polski z okresu XX wieku; 

3) poznawanie historii Gdańska i regionu do 1945 r. i jej związków z historią Polski; 

4) poszerzanie wiedzy z dziedziny historii, kultury oraz tradycji różnych narodów; 

5) propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

6) edukację przyrodniczą. 

 

§ 3 

1. Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona do 25 osób. Dopuszczalna liczba osób 

może ulec zmianie w związku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego. 

2. Spacery dla osób w nich uczestniczących są bezpłatne. 

3. Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem 

osób wyznaczonych przez Organizatora. 

4. Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń osób 

wyznaczonych przez Organizatora do prowadzenia spacerów. 

 

§ 4 

1. W spacerach mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spacerach wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, która ponosi za nie odpowiedzialność. 

 

§ 5 

1. Osoby i grupy, które chcą wziąć udział w spacerach, zobowiązane są do wcześniejszego 

zgłoszenia poprzez wysyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 

edukacja@muzeum1939.pl 
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2. Organizator wskazuje, że: 

a) samo wysłanie zgłoszenia nie  jest równoznaczne z udziałem w spacerze; 

b) w przypadku przesłania wszystkich danych, potwierdzi otrzymanie zgłoszenia  

w wiadomości zwrotnej i wpisze je na listę uczestników spacerów.  

c) z racji ograniczonej liczy uczestników mogących brać udział w spacerze obowiązuje 

kolejność zgłoszeń, a rezerwacja miejsc jest możliwa pod warunkiem dostępności 

wolnych terminów; 

d) może zmienić kolejność zgłoszeń w razie braku dostarczenia przez uczestnika 

niezbędnych informacji; 

3. W razie rezygnacji z udziału w spacerze stosowną informację należy przesłać Organizatorowi 

na adres edukacja@muzeum1939.pl. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

§ 6 

1. Uczestnicy spacerów zobowiązani są do stosowania się do zasad ruchu pieszego 

regulowanego przez kodeks drogowy oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. 

2. Za wszelkie wypadki, urazy, uszczerbek na zdrowiu spowodowane podczas spaceru nie  

z winy Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia [uszczerbek na zdrowiu, 

śmierć],które dotknęły uczestnika spaceru, a były wynikiem niezastosowania się do przepisów 

kodeksu drogowego, innych zasad bezpieczeństwa lub poleceń Organizatora. 
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Załącznik Nr 1. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SPACERÓW W PRZESTRZENI OTWARTEJ  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU  

 

.........................., dnia .............. 20…….. r. 

      (miejscowość)   

  

Temat spaceru …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Data  i godzina spaceru 
 

……………………………………………………………………………………………... 

Nazwa, adres szkoły …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Kierownik wycieczki  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Liczba uczestników (uczniów) 

Grupa wiekowa (klasa) 
Liczba uczestników:………………………………………… 

Klasa: …………………………………………………………….. 

Liczba opiekunów 
Liczba opiekunów: ……………………………………….. 

Specjalne potrzeby edukacyjne 

wynikające z niepełnosprawności 

Tak / nie (podkreślić właściwą)              

Ilość osób: …………………………. 

Rodzaj niepełnosprawności: ………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Czy Muzeum może wykonać zdjęcia lub 

nagranie filmowe z udziałem uczestników z 

niniejszej grupy podczas spaceru? 
Tak / nie (podkreślić właściwą) 

 

WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:   

edukacja@muzeum1939.pl 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Odesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie, na wskazany adres 

poczty elektronicznej, informacji o ofercie działań statutowych Muzeum II Wojny Światowej  

w Gdańsku. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Muzeum II Wojny Światowej  

z siedzibą w Gdańsku, przy Pl. W. Bartoszewskiego 1; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl;  

3) dane osobowe kierownika wycieczki przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, a także każdy do którego zostanie skierowany materiał na 

którym zostaną utrwalone dane osobowe (wizerunek) uczestników; 

5) dane osobowe uczestników przechowywane będą wieczyście, chyba że obowiązujące przepisy 

prawa będą nakazywały usunięcie danych osobowych uczestników z zasobów Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku;  

6) zgłaszający posiadają  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na 

podstawie art. 20 RODO z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada RODO; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa zezwolenia na 

wykorzystanie danych (w tym wizerunku) może skutkować odmową realizacji usługi. 

 

 

Data ………………………….   Podpis osoby zgłaszającej  …………………...........……… 
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