
Regulamin zajęć prowadzonych na terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, 

dalej w treści zwany „Regulaminem”. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć edukacyjnych 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 zapisanie się na wybrany termin (data i godzina) zajęć w 

Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, co najmniej jeden dzień roboczy przed 

planowaną wizytą w placówce. Zapisów można dokonać telefonicznie, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem telefonu (+48) 58-732-6620 lub przez e-mail: 

akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem 

dostępnym na stronie: https://akwarium.gdynia.pl/cennik-zajec/,najpóźniej w dniu zajęć. 

Opłaty można dokonać przelewem na konto na podstawie faktury lub w kasie Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB.  W przypadku podmiotów publicznych jest możliwość wystawienia 

faktury płatnej przelewem, z odroczonym terminem płatności. Wystawienie faktury z 

odroczonym terminem płatności jest realizowane na wniosek w/w podmiotu, złożony drogą 

elektroniczną, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym realizację zajęć. Zamówione 

zajęcia zostaną zrealizowane pod warunkiem okazania dowodu zapłaty. Szczegóły dotyczące 

płatności są dostępne u pracowników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB podczas rezerwacji 

zajęć.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się Opiekuna uczestników zajęć z 

treścią niniejszego Regulaminu oraz podpisanie oświadczenia o jego akceptacji przed 

rozpoczęciem zajęć.  

4. Podczas rezerwacji zajęć, Opiekun  zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie 

przesłany niniejszy Regulamin, polityka prywatności (klauzula RODO) oraz inne informacje 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. mapka z miejscem spotkania z edukatorem). 

5. Dla grup korzystających z zajęć prowadzonych w ramach projektów dofinansowanych, 

warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapisanie się na wybrany termin zgodnie z zasadami 

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


opisanymi w II pkt. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku projektów, których program 

obejmuje również zwiedzanie ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, konieczne jest 

pobranie bezpłatnych biletów wstępu w kasie obiektu, w celu zliczenia osób wchodzących na 

ekspozycję Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Wejście na ekspozycję odbywa się wejściem 

głównym do budynku Akwarium. 

 

III. Bezpieczeństwo 

1. Podczas zajęć Uczestnicy bezwzględnie pozostają pod opieką i nadzorem swojego Opiekuna, 

który ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników związane z dotarciem i powrotem z 

zajęć. 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.  

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

zajęć i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników grupy. Uczestnicy grupy i 

ich Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora 

lub osób trzecich. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas zajęć laboratoryjnych w 

poszczególnych salach przyjęto następujące limity uczestników zajęć (nie licząc Opiekunów): 

Laboratorium Biologiczne – 20 osób; Multimedialna Sala Ekologii Morza – 24 osoby, 

Pracownia Wszechoceanu – 30 osób.  

4. Podczas prezentacji multimedialnych w sali kinowej Centrum Edukacji Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB, nie może przebywać więcej niż 30 osób. 

5.  Na zajęcia przyjmowane są grupy dzieci i młodzieży, które przebywają razem i uczą się 

wspólnie (klasy) również na terenie placówki oświatowej. Klasy z danej szkoły NIE MOGĄ 

łączyć się w większe grupy zajęciowe. 

6. W przypadku gdy liczebność jednej klasy, która chce skorzystać z oferty zajęć  edukacyjnych 

przekracza limit osób, które mogą przebywać w wybranym pomieszczeniu, wymagane jest 

zarezerwowanie oraz uiszczenie opłaty za dwie grupy zajęciowe. 

7. Grafik zajęć edukacyjnych w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB jest planowany tak aby uniknąć 

spotykania się poszczególnych grup zajęciowych w częściach wspólnych Centrum Edukacji – 

korytarze, toalety. W związku z tym początek zajęć w poszczególnych salach jest planowany z 

15-minutowym przesunięciem. Nie ma możliwości zarezerwowania zajęć dla dwóch lub 

więcej grup równolegle na tą samą godzinę.  

8. Każda grupa zajęciowa spędza zajęcia w jednej, przypisanej do niej sali. 



9. Pomiędzy poszczególnymi zajęciami następuje 60 minutowa przerwa techniczna, podczas, 

której sale są przygotowywane na przyjęcie kolejnej grupy (dezynfekcja pomieszczenia i 

pomocy dydaktycznych, wietrzenie, itp.).  

10. Zajęcia są prowadzone w godzinach od 8:30 (godzina pierwszej rezerwacji) do 13:30 (godzina 

ostatniej rezerwacji). 

11. Na zajęcia w Centrum Edukacji grupy wpuszczane są wejściem głównym do budynku 

Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB lub bezpośrednim wejściem do sali, w zależności od miejsca 

prowadzenia zajęć.  

12. Przy wejściu do budynku oraz w każdej z sal edukacyjnych znajdują się bezdotykowe 

dozowniki środka do dezynfekcji rąk. Uczestnicy zajęć wraz z opiekunami oraz osoby 

prowadzące zajęcia są zobowiązane dezynfekować ręce każdorazowo po wejściu do sali. 

Uczestnicy zajęć, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą stosować środka do dezynfekcji, 

będą proszeni o umycie rąk wodą i mydłem w łazience Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.  

13. Uczestnicy zajęć muszą być zaopatrzeni we własne, indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas zajęć. 

14. Uczestnicy muszą być zaopatrzeni we własne przybory do pisania (ołówek) do użycia podczas 

zajęć. 

15. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zasłanianie ust i 

nosa obowiązuje na całym terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przez cały czas pobytu w 

budynku. Zgodnie z w/w rozporządzeniem obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas pobytu 

na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB nie obejmuje:  

1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;  

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:  

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,  

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; 

 

16. Uczestnicy zajęć, którzy odmówią zasłaniania ust i nosa nie zostaną wpuszczeni do budynku 

Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i nie wezmą udziału w zajęciach. 

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

maseczkami FFP2 przez cały czas kontaktu z grupą. 

18. Pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć (mikroskopy, lornetki, lupy, pęsety, podbieraki, 

kapoki, klucze do identyfikacji gatunków itp.) są dezynfekowane pomiędzy użyciem przez 

poszczególne grupy.  

19. 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. 

20. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, które uczestniczyło w zajęciach 

prowadzonych przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, Opiekun 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym personel Akwarium dzwoniąc pod numer 

telefonu (+48)58-732-6620  

21. 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. 

22. Opiekun jest zobowiązany do przedłożenia, osobie prowadzącej zajęcia, listy imiennej 

uczestników zajęć, która będzie przechowywana przez Centrum Edukacji Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB do końca roku kalendarzowego. Szczegółowe informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, 

dostępnej również na stronie: https://akwarium.gdynia.pl/klauzula-informacyjna/  

23. 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 jest dostępna na stronie: 

https://akwarium.gdynia.pl/dla-grup/ 

2. W zależności od wybranego tematu zajęcia trwają od 60 do 90 minut. 

3. Uczestnicy zajęć wraz z Opiekunem spotykają się z Edukatorem Akwarium Gdyńskiego MIR-

PIB  o umówionej wcześniej godzinie, w umówionym miejscu.  

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

skrócenia czasu trwania zajęć o czas spóźnienia. 

5. Edukator Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB udostępnia uczestnikom zajęć odpowiednio 

przygotowane (zdezynfekowane) pomoce dydaktyczne (preparaty, lupy, mikroskopy, klucze 

do identyfikacji gatunków itp.). 

6. Po zakończonych zajęciach uczestnicy zajęć pozostawiają używane pomoce dydaktyczne w 

wyznaczonym miejscu.  

7. W przypadku zajęć, w których używane są karty pracy, uczestnicy zabierają wypełnione karty 

ze sobą.  

V. Postanowienia końcowe 

24. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w Akwarium Gdyńskiemu 

MIR-PIB zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami podawanymi na 

https://akwarium.gdynia.pl/klauzula-informacyjna/


stronie internetowej www.akwarium.gdynia.pl i/lub informacjami podawanymi przez 

Edukatora prowadzącego zajęcia. 

25. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być zrealizowane z winy Organizatora lub przyczyn 

niezależnych (np. odgórne rozporządzenie o zamknięciu ogrodów zoologicznych, podejrzenie 

zakażeniem COVID-19 na terenie budynku itp.) Uczestnicy mogą  otrzymać zwrot 

zapłaconych kosztów zajęć. 

26. W przypadku odwołania zajęć przez Uczestników zajęć, przysługuje im prawo zwrotu 

kosztów zajęć zgodnie z cennikiem, o ile zajęcia zostały odwołane (Akwarium Gdyńskie 

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

27. 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.  

28. Niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty związane z bezpieczeństwem i zasadami 

prowadzenia zajęć przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (np. polityka 

prywatności, mapki spotkania z edukatorem itp.) są również dostępne na stronie 

www.akwarium.gdynia.pl. 

 

 

 


