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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 19/2020 

z dnia 15.07.2020 r. 

 

Regulamin zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w 

okresie zagrożenia COVID 19 

 § 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa tymczasowe warunki prowadzenia zajęć edukacyjnych w 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  

w stanie epidemii COVID-19, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066).  

2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 r. do dnia jego odwołania. 

§ 2. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 

1. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych odbywa się na podstawie nabycia biletu 

wstępu lub innego dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za zajęcia 

edukacyjne. 

2. Sprzedaży biletów wstępu odbywa się w kasie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 

3. Aktualna oferta edukacyjna oraz informacja o cenach znajduje się pod adresem: 

http://muzeum.bialystok.pl. 

§ 3. Zasady bezpieczeństwa 

1. Uczestnik zajęć edukacyjnych wchodzący do Muzeum ma obowiązek zdezynfekować 

dłonie przy pomocy udostępnionych przez Muzeum środków do dezynfekcji. 

2. W trakcie zakupu biletu obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych 

uczestników (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się 

samodzielnie).  

3. W zajęciach edukacyjnych może brać udział: w przypadku uczestników 

indywidualnych - do 10 uczestników (dzieci), w przypadku grup zorganizowanych – 

do 9 uczestników (dzieci) oraz 1 opiekun.  

4. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na COVID-19.  

5. Uczestnicy powinni pojawić się w siedzibie Muzeum Alfonsa Karnego nie wcześniej 

niż 15 minut przed zajęciami. 

6. Opiekunowie uczestników zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie 

zdrowia dziecka - uczestnika zajęć edukacyjnych stanowiące załącznik nr 1 do 

Regulaminu oraz klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

7. Na terenie Muzeum oraz w muzealnym ogrodzie uczestnicy zajęć zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, własnej maski, maseczki lub 

przyłbicy. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 4. roku życia oraz osób z 

niepełnosprawnością. 

8. Maseczka ma zakrywać usta oraz nos. Odruch kichania i kaszlu powinien być 

skierowany do zgiętego łokcia lub chusteczki, zawsze przy zasłoniętych ustach i nosie.   
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9. Uczestnicy podczas zajęć są zobowiązani do zachowania 1,5 m dystansu społecznego 

między sobą.  

10. Prowadzący zajęcia wyposażony w rękawiczki i maseczkę zapewnia każdemu 

uczestnikowi zestaw materiałów edukacyjnych i materiałów plastycznych. Przed 

zajęciami i po ich zakończeniu wszystkie przedmioty oraz powierzchnie są 

dezynfekowane.  

11. Zajęcia edukacyjne są realizowane w ogrodzie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. W 

razie zmian pogodowych zajęcia zostaną przeniesione do sali edukacyjnej 

przygotowanej zgodnie z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego. 

12. Sala edukacyjna, w której odbywają się zajęcia jest regularnie wietrzona, a 

powierzchnie dotykowe są dezynfekowane przed i po zajęciach.  

13. W przypadku niestosowania się uczestników do obowiązujących procedur, prowadzący 

zajęcia może odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach.  

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie http://muzeum.bialystok.pl oraz w kasie 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. 

2. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z 

natychmiastowym terminem wykonalności. 

3. Nabycie biletów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a kupujący zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

4. Uwagi i sugestie dotyczące jakości usług świadczonych przez Muzeum Rzeźby 

Alfonsa Karnego można zgłaszać pod adresem 

muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne w okresie pandemii 

COVID-19 prowadzone w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 
 

Deklaruję uczęszczanie ................................................................................................. ........................ 

                                                                         (imię i nazwisko uczestnika)                                                                   

 

na zajęcia edukacyjne realizowane w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego prowadzone w czasie stanu 

pandemii COVID-19.                         

 

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych uczestnika  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: .................................................................... 

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:  

Matka: tel.  ……..........................................   Ojciec: tel. ..................................... 

 

II. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia 

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy 

chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na COVID-19, 

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

III. Oświadczenie 

Oświadczam, że zgadzając się na uczestnictwo dziecka w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 

w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w czasie stanu pandemii COVID-19 

 

jestem świadomy/świadoma*  
 

istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 dziecku, rodzicom/opiekunom 

prawnym, innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i 

zażaleń.  

 

IV. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z „Regulamin zajęć edukacyjnych prowadzonych 

w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w okresie zagrożenia COVID 19” i zobowiązuję się 

bezwzględnie przestrzegać ich zapisów. 

 

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1. 

 
Białystok, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 
                                             (podpis matki)                                                       (podpis ojca) 

                                                           
1 Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie:  

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Podlaskie  w Białymstoku 

Ratusz -  Rynek Kościuszki 10,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 535521800, e-mail iod@muzeum.bialystok.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji deklaracji na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 

2016 r., art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust. 1 lit. f 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do uzyskania danych 

osobowych na podstawie obowiązującego prawa, 

5)  dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, 

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji umowy. 

 

WYRAŻENIE ZGODY  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Muzeum Podlaskie z siedzibą w Białymstoku Ratusz- Rynek 10 w celu realizacji deklaracji. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

………………………………………….. 

(miejscowość data i podpis ) 

 
 


