Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2022 Dyrektor Muzeum Manggha z dnia 1 września 2022

REGULAMIN KLUBU ORIGAMI MUZEUM MANGGHA

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zajęć edukacyjnych w ramach Klubu Origami jest Muzeum Manggha w
Krakowie.
2. Zajęcia Klubu Origami prowadzone są przez edukatorów - pracowników Działu Edukacji
Muzeum Manggha.
3. Zajęcia Klubu Origami skierowane są do odbiorców indywidualnych, a ich szczegółowy
zakres oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Muzeum:
www.manggha.pl.
II. Zasady uczestnictwa w zajęciach Klubu Origami
1. Udział w zajęciach Klubu Origami wymaga potwierdzonej rezerwacji na podstawie
wytycznych zawartych na stronie internetowej www.manggha.pl.
2. Płatność za wstęp na jednorazowe zajęcia Klubu Origami dokonywana jest w recepcji
Muzeum Manggha po uprzednim otrzymaniu informacji zwrotnej z akceptacją
zgłoszenia.
3. Płatności za karnet wstępu dokonać należy w ciągu 2 dni roboczych od momentu
otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia, na dane potrzebne do
przelewu bankowego.
4. Ze względu na konieczność przygotowania materiałów i zaangażowania edukatorów
Muzeum Manggha nie przewiduje zwrotów za nieobecności uczestników zajęć Klubu
Origami, którzy wykupili karnety wstępu.
5. W trakcie trwania danego cyklu zajęć Klubu Origami istnieje możliwość odrobienia
zaległych zajęć w dwóch terminach określonych przez osoby prowadzące.
6. Muzeum Manggha zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu danych
zajęć Klubu Origami, o czym ma niezwłocznie i z zachowaniem odpowiedniego odstępu
czasowego poinformować uczestników.
7. Indywidualni uczestnicy zajęć Klubu Origami poniżej 12. roku życia powinni brać udział
w zajęciach pod opieką osoby dorosłej.
8. Pracownicy Muzeum Manggha nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za
dzieci poniżej 12. roku życia pozostawione na zajęciach Klubu Origami bez opieki osób
dorosłych.
9. W czasie zajęć uczestnicy oraz opiekunowie mają obowiązek podporządkować się
poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące zajęcia.
10. W razie nie stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia mogą zostać przerwane.
III. Przepisy porządkowe
1. W czasie zajęć zabrania się spożywania posiłków.
2. Uczestnik/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie
uszkodzenia lub zniszczenia na terenie Muzeum.
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3. Treści prezentowane podczas zajęć Klubu Origami mogą być objęte ochroną prawa
autorskiego. Ochronie podlegają również wizerunki osób prowadzących i
uczestniczących w wydarzeniach. Dlatego uprzejmie prosimy o nienagrywanie
wydarzeń, nierozpowszechnianie prezentowanych treści oraz nieupublicznianie
wizerunków osób prowadzących i uczestniczących w wydarzeniach. Pozwolenie o
nagrywanie na własne potrzeby należy uzgodnić z prowadzącymi zajęcia na etapie
przesyłania maila zgłoszeniowego na wydarzenie.
IV. Przepisy końcowe
1. Uwagi i dezyderaty dotyczące wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych można zgłaszać:
a) osobie prowadzącej zajęcia;
b) Dyrekcji MSiTJ Manggha w sekretariacie Muzeum Manggha.
2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniem niniejszego Regulaminu leży
w kompetencji Dyrekcji MSiTJ Manggha.
3. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone przez Dyrekcję MSiTJ Manggha.

