
Regulamin zajęć terenowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć jest Akwarium Gdyńskie MIR-PIB.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach 

dla dzieci i młodzieży wraz z Opiekunami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane 

i wyróżniane na stronie internetowej Organizatora. 

 

II. Warunki Uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zapisanie się na wybrany termin (data i 

godzina) zajęć w Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Zapisów można 

dokonać telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod 

numerem telefonu (+48)58-732-6624 lub (+48)690-119-184, lub przez e-mail: 

akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za zajęcia w wysokości 100 

zł za grupę, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Opłaty można 

dokonać przelewem na konto po uprzednim wystawieniu faktury (tylko dla biur 

turystycznych, instytucji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą itp.) lub 

w kasie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Zajęcia odbędą się pod warunkiem okazania 

dowodu zapłaty. Szczegóły dotyczące zapłaty (numer konta itp.) są dostępne u 

pracowników Akwarium podczas rezerwacji zajęć.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaakceptowanie przez Opiekuna 

uczestników niniejszego regulaminu. 

 

III. Bezpieczeństwo 

1. Podczas zajęć Uczestnicy bezwzględnie pozostają pod opieką i nadzorem 

swojego Opiekuna, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich zdrowie i 

bezpieczeństwo. Organizator także nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczestników związane z dotarciem i powrotem z zajęć.  

2. Edukator Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB spotyka się z grupą jedynie w celu 

poprowadzenia zajęć i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie 

https://akwarium.gdynia.pl/kontakt/akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl


uczestników grupy. Uczestnicy grupy i ich Opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób 

trzecich. 

3. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Ministerstwa 

Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 4.06.2020 roku 

(file:///C:/Users/dwojcieszek/Downloads/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organi

zator%C3%B3w_wypoczynku_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy.pdf) grupa 

uczestników zajęć nie może przekraczać 12 osób (w przypadku dzieci do 10 

roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia). 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 4.06.2020 roku, grupa zapisana na 

zajęcia nie będzie w ramach realizacji programu odwiedzać budynku 

Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Zajęcia w całości odbywają się na świeżym 

powietrzu, w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 

społecznego. 

5. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 4.06.2020 roku uczestnicy zajęć 

muszą być zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

zajęć. 

6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas rozmów i 

konsultacji z Edukatorem Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. 

7. Edukatorzy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB są zobowiązani do zakrywania ust i 

nosa podczas rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć. 

8. Pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć (podbieraki, kapoki, klucze 

identyfikacji gatunków itp.) będę dezynfekowane pomiędzy użyciem przez 

poszczególne grupy.  

9. Udział w zajęciach brać mogą jedynie uczestnicy zdrowi bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku zauważenia tego 

rodzaju objawów u uczestnika lub Opiekuna, Organizator jest uprawniony do 

odmowy uczestniczenia uczestnika i Opiekuna w zajęciach. 

10. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, które 

uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez Centrum Edukacji Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB, Opiekun ucznia zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym personel Akwarium dzwoniąc pod numer telefonu (+48)691-

397-985. 
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11. Opiekun jest zobowiązany udostępnić Organizatorowi swój numer kontaktowy 

w celu  możliwości skontaktowania się z nią/nim w przypadku wystąpienia 

podejrzenia zakażenia koronawirusem u któregoś z pracowników Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB. 

12. Uczestnicy zobowiązują się podporządkować wszelkim zaleceniom 

Organizatora dotyczącym bezpieczeństwa w związku z uczestniczeniem w 

zajęciach, jak też przepisów, regulacji, wytycznych i zaleceń obowiązujących 

na terenie prowadzonych zajęć, w szczególności związanych z zagrożeniem 

epidemicznym. 

 

 

IV. Przebieg zajęć 

1. Oferta zajęć edukacyjnych Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB obejmuje 2 tematy 

zajęć terenowych: Mieszkańcy Bałtyku, Tajemnice Orłowskiego Klifu 

2. Zajęcia trwają 40 minut 

3. Uczestnicy zajęć wraz z Opiekunem spotykają się z Edukatorem Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB  o umówionej wcześniej godzinie, w umówionym miejscu w 

Marinie Gdynia, w przypadku zajęć Mieszkańcy Bałtyku, lub w Gdyni Orłowo, 

do zajęć Tajemnice Orłowskiego Klifu.  

4. W przypadku spóźnienia się Uczestników na zajęcia, Organizator zastrzega 

sobie prawo skrócenia czasu trwania zajęć o czas spóźnienia. 

5. W celu uniknięcia zgromadzeń ludzi zajęcia są prowadzone wyłącznie w 

godzinach porannych od 8:00 do 10:00. 

6. Edukator Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB udostępnia uczestnikom zajęć 

odpowiednio przygotowane (zdezynfekowane) pomoce dydaktyczne 

(preparaty, klucze do identyfikacji gatunków itp.). 

7. Po zakończonych zajęciach uczestnicy zajęć odkładają używane pomoce 

dydaktyczne do wyznaczonej w tym celu skrzyni lub worka. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w Akwarium 

Gdyńskiemu MIR-PIB zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi 



informacjami podawanymi na stronie internetowej www.akwarium.gdynia.pl 

i/lub informacjami podawanymi przez Edukatora prowadzącego zajęcia. 

2. Udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność Opiekunów. Akwarium 

Gdyńskie MIR-PIB nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz 

kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń i 

rekwizytów oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa przez 

uczestników. 

3. W przypadku kiedy zajęcia nie mogą się odbyć z winy Akwarium Gdyńskiego 

MIR-PIB lub przyczyn niezależnych (pogoda, zamkniecie plaż ze względu na 

zakwity sinic, detonację niewybuchów itp.) Uczestnicy otrzymają pełny zwrot 

kosztów zajęć. 

4. W przypadku odwołania zajęć przez Uczestników zajęć, przysługuje im prawo 

pełnego zwrotu kosztów o ile zajęcia zostały odwołane (Akwarium Gdyńskie 

MIR-PIB zostało powiadomione) nie później niż  24 godziny przed terminem 

zajęć. 

5. W przypadku nie stosowania się Uczestników do niniejszego regulaminu lub do 

instrukcji Edukatora, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB zastrzega sobie prawo do 

przerwania zajęć bez możliwości zwrotu kosztów.  

 

 

 


