
Regulamin zajęć edukacyjnych terenowych prowadzonych przez Centrum Edukacji 

Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB dalej w treści nazywany „Regulaminem” 

 

 

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. Opłaty należy dokonać gotówką, kartą płatniczą bezpośrednio w kasie 

Akwarium Gdyńskiego, najpóźniej w dniu zajęć, przed ich rozpoczęciem. 

3. Uiszczenie opłaty w kasie Akwarium bezpośrednio przed zajęciami, zalecane jest jedynie 

dla zajęć prowadzonych w Marinie Gdynia. 

4. W przypadku chęci uiszczenia opłaty w kasie Akwarium bezpośrednio przed zajęciami, 

uczestnicy (grupa) muszą przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem: 15 min dla zajęć w 

Marinie Gdynia oraz 60 minut dla zajęć na plaży w Gdyni Orłowo. 

5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani dotrzeć samodzielnie do miejsca prowadzenie zajęć. 

Akwarium nie zapewnia transportu dla uczestników zajęć. 

6. W przypadku nie spełnienia warunków zapłaty określonych w §II pkt. 2 rezerwacja 

terminu zostanie automatycznie anulowana. 

7. Liczebność grupy musi być dostosowana do ogólnie obowiązujących obostrzeń 

sanitarnych, jednak nie może przekraczać 15 uczestników (nie licząc opiekuna) 

8. Rezerwacja oraz opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją 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 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników związane z 

uczestniczeniem w zajęciach , jak też z dotarciem i powrotem z zajęć. 

https://akwarium.gdynia.pl/kontakt/akwarium.edukacja%40mir.gdynia.pl


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

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

opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora 

lub osób trzecich. 

3. Zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy nie 

mogą spożywać pokarmów ani napojów podczas trwania zajęć. 

4. Ze względu na brak możliwości utrzymania dystansu 1,5 metra między uczestnikami 

podczas zajęć, wszystkie osoby wraz z Edukatorem zobowiązane są do zasłaniania ust i 

nosa maseczką. 

5. Grupa zapisana na zajęcia nie będzie w ramach realizacji programu zajęć odwiedzać 

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

powietrzu. 

6. Pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć (podbieraki, kapoki, klucze identyfikacji 

gatunków itp.) będę dezynfekowane pomiędzy użyciem przez poszczególne, kolejne 

grupy. 

7. 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. 

8. 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) 690-119-184 

9. 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. 

10. 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 terenowych zajęć edukacyjnych Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB obejmuje 2 

tematy zajęć terenowych: Mieszkańcy Bałtyku, Tajemnice Orłowskiego Klifu 

2. Terenowe  zajęcia  edukacyjne  pt.  Mieszkańcy  Bałtyku  skierowana  jest  do  dzieci  i 

młodzieży od 7, a Tajemnice Orłowskiego Klifu od 10, roku życia. 

3. Zajęcia trwają 45 minut. 

4. 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-Orłowie, do zajęć Tajemnice 

Orłowskiego Klifu. 

5. W przypadku spóźnienia się uczestników na zajęcia, Organizator zastrzega sobie prawo 

skrócenia czasu trwania zajęć o czas spóźnienia. 

6. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00– 14:30(godzina 

rozpoczęcia ostatnich zajęć). 

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

przygotowane (zdezynfekowane) pomoce dydaktyczne (m.in. preparaty, klucze do 

identyfikacji gatunków). 

8. Po zakończonych zajęciach uczestnicy zajęć odkładają używane pomoce dydaktyczne 

do wyznaczonej w tym celu skrzyni lub torby. 

 

V. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Osoba zapisująca grupę na zajęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych   osobowych, 

w zakresie niezbędnym do ich realizacji. 

2. Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą przy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 

KRS 0000131987, NIP: 586-010-24-41, REGON: 000144733, adres e-mail: 

sekretariat@mir.gdynia.pl. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem: iod@mir.gdynia.pl.  

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ze zbioru danych zwykłych w zakresie: imię 

i nazwisko, adres email, numer telefonu opiekuna grupy, adres zamieszkania w przypadku 

osób fizycznych lub NIP i adres podmiotów prawnych (gdy wystawiana jest faktura) oraz 

numer rachunku bankowego w przypadku płatności dokonanej przelewem. 

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

• dokonanie rezerwacji oraz podejmowanie niezbędnego kontaktu na podstawie zgody 

osoby zapisującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz zamiaru zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

• realizacja umowy sprzedaży usługi edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych przede 

wszystkim z ewentualnym wystawieniem faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa o podatku 

dochodowym od towaru i usług, ustawa Ordynacja podatkowa. 

6. Przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie 

przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa). 

mailto:sekretariat@mir.gdynia.pl
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7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania 

rezerwacji oraz ewentualnego wystawienia faktury. Bez podania danych osobowych nie 

będzie możliwe zrealizowanie powyższego celu. 

8. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnione organy państwa, operatorzy płatności, 

dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, 

inspektor ochrony danych osobowych. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy momentu dokonania zakupu lub 

anulowania rezerwacji, a w przypadku wystawienia faktury przez okres wynikający z przepisów 

prawa podatkowego, który wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin płatności podatku. 

10. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 

międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Lichtenstein, Norwegia). 

11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w 

wybrany przez siebie sposób: 

• Wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mir.gdynia.pl  

• Listownie na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia z 

dopiskiem „Dane osobowe” 

 

VI. 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 z 

przyczyn niezależnych (m.in. 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. 

mailto:iod@mir.gdynia.pl
http://www.akwarium.gdynia.pl/

