
 Regulamin lekcji muzealnych on-line  
organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. 

 
 

1. Organizatorem lekcji muzealnych on-line jest Muzeum Okręgowe w Lesznie. 
 

2. Oferta lekcji muzealnych on-line skierowana jest do wszystkich typów placówek 
szkolnych i wychowawczych. 

 
3. Lekcje muzealne muszą zostać przez placówkę szkolną lub wychowawczą 

zarezerwowane. 
 

4. Muzeum nie prowadzi lekcji bez wcześniejszej rezerwacji. 
 

5. Zasady rezerwacji lekcji: 
 

a. Termin lekcji należy zarezerwować pisząc na adres edukacja@muzeum.leszno.pl lub 
dzwoniąc pod numer tel. 65 529 61 40, w. 27. 

b. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00. 
c. Po rezerwacji należy dokonać zakupu - przelać pieniądze na numer konta bankowego: 

80 1090 1245 0000 0000 2400 9713: w tytule - nazwa szkoły, temat lekcji oraz 
termin.  

d.  Konieczność otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać podczas rezerwowania 
terminu zajęć. Rezerwacja lekcji online jest równoznaczna ze zgodą na wysłanie drogą 
mailową faktury w formacie PDF. 

e. Udział w lekcji muzealnej jest odpłatny. Opłata za lekcję wynosi 80,00 zł od grupy. 
f. Opłatę za lekcję on-line należy uiścić w terminie 5 dni od daty dokonania rezerwacji, 

ale nie później niż 2 dni przed terminem zajęć (brak opłacenia rezerwacji w terminie 
powoduje jej automatyczne anulowanie). 

g. Po odnotowaniu płatności osoba prowadząca zajęcia prześle maila z linkiem, pod 
którym odbędzie się lekcja i kilkoma informacjami praktycznymi. Prosimy o 
rozesłanie wiadomości uczestnikom zajęć.  

 
6. Zasady organizacji lekcji muzealnych on-line: 

 
a. Lekcje muzealne on-line przeprowadzone zostaną przy pomocy programu 

umożliwiającego darmowe łączenie się on-line, do którego link został przesłany przez 
Organizatora Opiekunowi grupy. 

b. Udział w lekcji muzealnych wymaga łącza internetowego. 
c. Czas trwania lekcji wynosi ok. 45 minut. 
d. Szkoła zobowiązana jest do połączenia z prowadzącym lekcję za pomocą 

dostarczonego linku na 5 min przed rozpoczęciem lekcji. 
e. Grupa uczestnicząca w lekcji nie może przekraczać 30 osób. 
f.     W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lekcji z winy uczestników czas trwania zajęć 

zostanie pomniejszony o czas spóźnienia. 
g. Zajęcia on-line nie mogą być nagrywane przez ich uczestników. 

 
7. Zasady uczestnictwa w lekcji muzealnej : 



a. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas w pomieszczeniu, w 
którym odbywa się lekcja on-line i ponoszą odpowiedzialność za dyscyplinę 
uczestników lekcji podczas zajęć. 

b. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego 
zajęcia. 

c. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników 
prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są 
zwracane. 

 
8. Tematyka i struktura lekcji muzealnych: 

 
a. Tematy lekcji są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Informacje o 

lekcjach można uzyskać pod numerem tel. 65 529 61 40, w. 27. 
b. Lekcja składa się z dwóch części: teoretycznej (prezentacji multimedialnej) oraz 

praktycznej (aktywności). 
 

9. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu organizacji 
lekcji. 

 
10. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na 

nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji 
(w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego 
materiału w celach promocyjnych Muzeum. Uczestnikowi lub jego prawnemu 
opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 

11. Uczestnictwo w lekcji on-line wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Muzeum 
danych Opiekunów i Uczestników lekcji on-line. Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania pozyskanych danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
i jest jego integralną częścią. 

 



Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, że: 
 
Administratorem danych osobowych jest: Muzeum Okręgowe z siedzibą w Lesznie przy Placu 
Jana Metziga 16. 
Inspektor ochrony danych, kontakt: na adres e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl 
 
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą w 
celu realizacji lekcji i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 
 
Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i 
przeprowadzenia w/w lekcji. 
 
Ponadto informujemy, że: 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej 
celów. 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
 
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator 
jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone 
odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 
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