
Regulamin udziału w WARSZTATACH w ramach Dni Ochrony Morza Bałtyckiego 2022, 

realizowanych na terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, w dniach  

19-20 marca 2022 roku, dalej w treści zwany „Regulaminem”. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem WARSZTATÓW, dalej zwanych także „wydarzeniem”, jest Akwarium 

Gdyńskie MIR-PIB oraz Stowarzyszenie „Ghost Diving Poland”.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie 

wydarzenia dla uczestników indywidualnych, dalej w treści zwanych „Uczestnikami”. 

3. Jeśli w Regulaminie mowa jest o Uczestnikach, mogą to być  członkowie jednej rodziny, 

którzy wykupili bilety wstępu zgodnie z cennikiem. Nie mogą to być grupy 

zorganizowane, czyli grupy osób uczestniczących w wyjeździe,  zorganizowanym przez 

placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, 

organizacje itp.  

4. Uczestnikowi do 16 roku życia powinien towarzyszyć pełnoletni Opiekun, który również 

jest zobligowany do wykupienia biletu wstępu. Minimalny wiek Uczestnika zajęć to 7 lat. 

Młodsze dzieci mogą towarzyszyć pełnoletnim Uczestnikom zajęć, ale forma i treść 

zajęć są dostosowane dla Uczestników od 7 roku życia. W każdym terminie 

WARSZTATÓW wyznaczono limit 3 dzieci młodszych (poniżej 7 roku życia) znajdujących 

się w danej Sali. 

5. Osoby w wieku 16-18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach bez nadzoru Opiekuna,  

ale jedynie za  pisemną zgodą prawnego Opiekuna. Treść zgody z oświadczeniem  

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu  

w każdym czasie. Wszystkie zmiany Regulaminu będą publikowane i wyróżniane  

na stronie internetowej Organizatora. 

 

II. Warunki Uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie Uczestnika na wybrany termin (data i godzina) 

WARSZTATÓW w Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, co najmniej jeden 

dzień roboczy przed planowaną datą wydarzenia. Zgłoszenia można dokonać poprzez 

formularz pod adresem: http://bityl.pl/Ndcw6. Po zgłoszeniu chętnych przez formularz 

na adres mailowy osoby zgłaszającej, zostanie przesłane potwierdzenie. W przypadku 

braku miejsc na dany termin, zostanie zaproponowany inny, uzgodniony z osobą 

zgłaszającą się. 

http://bityl.pl/Ndcw6


2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wykupienie biletu wstępu na ekspozycję 

Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: 

https://akwarium.gdynia.pl/bilety/, najpóźniej w dniu wydarzenia, w kasie Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB, przed rozpoczęciem wydarzenia lub online poprzez sklep  

na stronie: https://sklep.akwarium.gdynia.pl/  

3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się wszystkich Uczestników  i 

Opiekunów z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. Podczas rezerwacji  osoba rezerwująca zobowiązana jest podać adres e-mail. Na 

adres e-mail zostanie przesłany niniejszy Regulamin wraz z potwierdzeniem rezerwacji  

na dany dzień i godzinę. 

5. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie załącznika nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

6. Rezerwacja udziału w wydarzeniu oraz wykupienie biletu wstępu do Akwarium  

na wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Treść niniejszego Regulaminu jest również dostępna na stronie 

www.akwarium.gdynia.pl oraz będzie dostępna w Salach podczas wydarzenia. 

 

 

III. Bezpieczeństwo 

1. Podczas wydarzenia wszyscy niepełnoletni Uczestnicy, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w I pkt. 5, bezwzględnie pozostają pod opieką i nadzorem swojego 

Opiekuna, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

Organizator  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.  

2. W przypadku udziału w wydarzeniu  dzieci młodszych niż 7 lat, ich  Opiekunowie  

są zobligowani do aktywnej opieki nad swoimi podopiecznymi  

i zapewnienia im bezpieczeństwa. 

3. Osoba prowadząca wydarzenie spotyka się z Uczestnikami jedynie  

w celu poprowadzenia zajęć i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób 

biorących udział w zajęciach. Uczestnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich – ich  

Opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu 

Organizatora lub osób trzecich. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas WARSZATÓW w 

Centrum Edukacji, przyjęto następujący limit wszystkich Uczestników zajęć, nie 

przekraczający 75% maksymalnego obłożenia Sal: 

 Dla warsztatów mikroskopowych: 15 osób na każdy z terminów; 

 Dla pokazu sprzętu nurkowego z Ghost Diving: 20 osób na każdy z terminów. 

https://akwarium.gdynia.pl/bilety/
https://sklep.akwarium.gdynia.pl/
http://www.akwarium.gdynia.pl/


5. WARSZTATY organizowane w ramach Dni Ochrony Morza Bałtyckiego 2022, odbędą się 

w dniach 19 i 20 marca 2022 roku: 

 warsztaty mikroskopowe – w Sali Ekologii Morza 

 pokaz sprzętu nurkowego z Ghost Diving – w Pracowni Wszechoceanu 

Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, wg harmonogramu dostępnego na 

stronie internetowej Akwarium i w mediach społecznościowych. 

6. Pomiędzy poszczególnymi spotkaniami następuje co najmniej 30 minutowa przerwa 

techniczna, podczas której sala jest przygotowywana  na przyjęcie kolejnych 

Uczestników (dezynfekcja pomieszczenia i pomocy dydaktycznych, wietrzenie, itp.).  

7. Na WARSZTATY w Centrum Edukacji Uczestnicy będą  wpuszczani wejściem głównym  

do budynku (jak na ekspozycję). Możliwe jest zwiedzanie wystawy przed lub po 

spotkaniu. 

8. Przy wejściu do budynku oraz przy wejściach do Sal edukacyjnych znajdują się 

bezdotykowe dozowniki środka do dezynfekcji rąk. Wszyscy Uczestnicy oraz edukatorzy 

są zobowiązani 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 toalecie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB 

(dezynfekcja lub dokładne umycie rąk dotyczy także młodszych dzieci, 

towarzyszących pełnoletnim Uczestnikom zajęć warsztatowych). 

9. Uczestnicy zajęć i Opiekunowie są zobowiązani do posiadania własnych maseczek 

zasłaniających nos i usta oraz ich prawidłowego użycia podczas całego pobytu  

w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. 

10. Edukatorzy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oraz prowadzący ze Stowarzyszenia „Ghost 

Diving Poland” są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczkami przez cały czas 

kontaktu z Uczestnikami. 

11. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych 

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

ust i nosa maseczką obowiązuje na całym terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przez 

cały czas pobytu w budynku. Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką podczas 

pobytu na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB nie obejmuje:  

a) dziecka do ukończenia 5. roku życia;  

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

1) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,  

2) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 

3) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego  

lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 



12. Uczestnicy wydarzenia lub Opiekunowie, którzy odmówią zasłaniania ust i nosa 

maseczką nie zostaną wpuszczeni do budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i nie 

wezmą udziału w WARSZTATACH. 

13. Udział w wydarzeniu  brać mogą jedynie Uczestnicy zdrowi i bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku zauważenia tego rodzaju 

objawów u Uczestnika (lub młodszego dziecka towarzyszącego pełnoletniemu 

Uczestnikowi), Organizator jest uprawniony do odmowy zgody przebywania takiej 

osoby na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. 

14. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u Uczestnika (lub młodszego 

dziecka towarzyszącego pełnoletniemu Uczestnikowi), który przebywał na zajęciach 

prowadzonych przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, Opiekun  

lub pełnoletni Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym personel 

Akwarium dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 58 732 66 20. 

15. Osoba rezerwująca jest zobowiązana udostępnić Organizatorowi swój adres e-mail w 

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

zakażenia koronawirusem u któregoś z pracowników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB lub 

prowadzących ze Stowarzyszenia „Ghost Diving Poland”. 

16. Osoba rezerwująca uczestnictwo w wydarzeniu zobowiązana jest podać liczbę 

wszystkich osób dorosłych i wszystkich dzieci oraz ich wiek. Lista z danymi będzie 

przechowywana przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB do końca roku 

kalendarzowego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdują się w rozdziale V niniejszego Regulaminu. 

17. Uczestnicy zobowiązują się podporządkować wszelkim zaleceniom Organizatora 

dotyczącym bezpieczeństwa w związku z uczestniczeniem w wydarzeniu, jak też 

przepisów, regulacji, wytycznych i zaleceń obowiązujących na terenie prowadzonych 

zajęć, w szczególności związanych z zagrożeniem epidemicznym. 

 

IV. Przebieg zajęć 

1. Oferta zajęć warsztatowych Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, realizowanych w ramach 

Dni Ochrony Morza Bałtyckiego 2022 w dniach 19 i 20 marca 2022 roku jest dostępna 

na stronie: https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/ oraz na profilu FB: 

https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie 

2. Oferta obejmuje 2 typy warsztatów do wyboru (można zapisać się na obydwa typy): 

 warsztaty mikroskopowe o Mieszkańcach Bałtyku, trwające do 30 minut; 

 pokaz sprzętu nurkowego z Ghost Diving, trwające do 30 minut. 

3. W dniach 19 i 20 marca 2022 roku oferowane będą po 4 terminy dziennie warsztatów z 

każdego typu:  

https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/
https://www.facebook.com/AkwariumGdynskie


• warsztaty mikroskopowe o Mieszkańcach Bałtyku – godziny: 11:30, 12:30, 13:30  

i 14:30; 

• pokaz sprzętu nurkowego z Ghost Diving – godziny: 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00. 

4. Uczestnicy wydarzenia będą wpuszczani do sali nie wcześniej niż 5 minut przed godziną 

rozpoczęcia danych warsztatów.  

5. Spotkania będą zaczynały się o wyznaczonej w harmonogramie godzinie. W 

przypadku spóźnienia się Uczestników, będą mogli oni dołączyć w trakcie spotkania, w 

sposób nie przeszkadzający osobom obecnym już w Sali. Osoby spóźnione będą mogły 

skorzystać z części treści zajęć – od momentu pojawienia się w Sali. 

 

 

V. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Osoby zapisane na uczestnictwo w wydarzeniu, wyrażają 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 rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestników, adres e-mail  osoby 

zgłaszającej, wiek dziecka oraz wizerunek uczestników utrwalony podczas wydarzenia.  

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:  

 dokonanie rezerwacji oraz podejmowanie niezbędnego kontaktu na podstawie 

zamiaru zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

 publikacja zdjęć z wydarzenia w mediach społecznościowych – Facebook, 

Instagram, Twitter i stronie domowej – www.akwarium.gdynia.pl oraz 

www.mir.gdynia.pl, w materiałach promocyjnych, czy sprawozdawczych na 

podstawie zgody stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 

lit. a 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;  

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


 prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w dowolnym 

momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może 

Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub 

nieaktualne;  

 prawo do usunięcia Pani/Pana danych, w szczególności w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

 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).  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania 

rezerwacji. Bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższego celu.  

8. Odbiorcami danych osobowych może być partner konkursu Stowarzyszenie „Ghost 

Diving Poland”, uprawnione organy państwa, upoważnieni pracownicy Administratora, 

dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług 

prawnych, inspektor ochrony danych osobowych, osoby odwiedzające media 

społecznościowe oraz stronę domową Administratora, klienci Akwarium Gdyńskiego, 

osoby otrzymujące materiały promocyjne. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego lub momentu 

anulowania rezerwacji przez uczestnika. 

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. Wszyscy pełnoletni Uczestnicy, zapisani na WARSZTATY w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB 

w ramach wydarzenia oraz Opiekunowie  Uczestników w wieku 0-16 lat, zobowiązani 

mailto:iod@mir.gdynia.pl


są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej 

www.akwarium.gdynia.pl i/lub informacjami podawanymi przez Edukatora 

prowadzącego zajęcia. 

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

niezależnych (np. ogólnie obowiązujące rozporządzenie o zamknięciu ogrodów 

zoologicznych, podejrzenie zakażeniem COVID-19 na terenie budynku itp.), Uczestnicy 

mogą  otrzymać zwrot zapłaconych kosztów biletów na dzień zarezerwowanych zajęć 

warsztatowych. 

3. W przypadku odwołania zajęć przez Uczestników (rezygnacji z rezerwacji), prosimy o 

taką informację, najpóźniej  24 godziny przed terminem realizacji warsztatów.  

W takim przypadku zwrot kosztów biletów zakupionych online przysługuje na zasadach 

ogólnych (regulamin sklepu), a bilet zakupiony w kasie może być wykorzystany w innym 

terminie, z zachowaniem 30 dni od daty zakupu tego typu biletu, wyłącznie w celu 

zwiedzania ekspozycji stałej. 

4. 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.  

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

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

prywatności), są również dostępne na stronie www.akwarium.gdynia.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie i zgoda dla opiekunów uczestników w wieku 16-18 lat 

  

 

http://www.akwarium.gdynia.pl/


Oświadczenie i zgoda dotycząca uczestników WARSZTATÓW w ramach Dni Ochrony Morza 

Bałtyckiego 2022, realizowanych na terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB 

w dniach 19 i 20 marca 2022 roku, w wieku 16-18 lat 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię Uczestnika w wieku 16-18 lat 

 

w zajęciach wykładowych (spotkaniu edukacyjnym), realizowanych w ramach Dni Ochrony 

Morza Bałtyckiego  2022, prowadzonego na terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego 

MIR-PIB w dniach 19 i 20 marca 2022 i jednocześnie oświadczam, że ponoszę wyłączną 

odpowiedzialność za jej/jego zdrowie i bezpieczeństwo. W szczególności przyjmuję do 

wiadomości, iż 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. Oświadczam, iż zaznajomiłam/em swoje dziecko z treścią 

wyżej wymienionego regulaminu. 

 

 

............................................................................. 

data i podpis 

  



Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku 

  

 

 

 

 

 

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w związku  

z uczestnictwem w WARSZTATACH w ramach Dni Ochrony Morza Bałtyckiego 2022, 

realizowanych na terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB  

w dniach 19 i 20 marca 2022 roku. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dzieci zgłoszonych do 

uczestnictwa w Warsztatach  w ramach Dni Ochrony Morza Bałtyckiego 2022, w zakresie 

wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas udziału w zajęciach wykładowych 

(spotkaniu edukacyjnym), realizowanych w ramach tego wydarzenia, prowadzonych na 

terenie Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w dniach 19 i 20 marca 2022, w tym 

na : 

 

TAK             NIE – publikację wizerunku mojego oraz dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w 

Warsztatach w mediach społecznościowych 

 

      TAK             NIE – publikacje na stronie domowej:  

 

w   TAK             NIE – publikację w materiałach promocyjnych, czy sprawozdawczych.  

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej 

punkt V regulaminu.  

 

 

 

.............................................................................   ………….……………………… 

Imię i Nazwisko      Data i Podpis 

 


