
REGULAMIN AKADEMII MUZEALNIKA

I
Podstawowe informacje

§1

1. Akademia Muzealnika to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
2. Organizatorem AM jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
3. Ideą  Akademii  jest:  popularyzacja  edukacji  regionalnej  i  kulturowej,  promocja  dziedzictwa

kulturowego oraz upowszechnianie różnych form działalności Muzeum i rozwijanie kreatywności.
4. Zajęcia AM odbywają się od października do czerwca, raz w miesiącu – w soboty w godzinach

10.00-12.30 w budynku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
5. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości.
6. Uczestnictwo w zajęciach AM jest odpłatne – 100 zł./os.
7. Ostateczna wysokość opłaty jest uzależniona od ilości zrealizowanych przez muzeum zajęć, nie od

obecności słuchacza i będzie rozliczana w czerwcu 2022 r..

II
Zasady rekrutacji

§2

1. Podstawowym kryterium rekrutacji jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Karty zgłoszenia  przyjmowane są  w Muzeum (karta  do  pobrania  na  stronie  lub  w Muzeum).
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

III
Zasady uczestnictwa

§3

1. Osoba zakwalifikowana do AM nabywa status słuchacza Akademii Muzealnika. 
2. Każdy słuchacz AM otrzymuje identyfikator i kartę muzealnika. 
3. W przypadku rezygnacji słuchacza z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego Muzeum nie zwraca

należności za nieobecność słuchacza.
§4

1. Słuchaczom powinien towarzyszyć w drodze na spotkania AM rodzic lub opiekun prawny.
2. Organizatorzy AM nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.

§5

1. Na ostatnim spotkaniu słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Muzealnika oraz drobny 
upominek.

IV
Organizacja spotkań 

§6

1. Każde spotkanie AM trwa 2,5h i składa się z wykładu oraz  zajęć warsztatowych prowadzonych
przez pracowników Muzeum. 

2. Wykład i zajęcia praktyczne odbywają się w salach muzealnych, chyba że organizator postanowi
inaczej. 

3. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier ksero, itp. zapewnia Organizator. 

§7

1. Uczestnik jest zobowiązany do zasłaniania nosa i ust (maseczka) w trakcie zajęć.
2. Uczestnik zajęć w Akademii zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, 

organizatorów. 



V
Postanowienia końcowe

§8

1. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do AM rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszający uczestników
wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  dla  potrzeb
niezbędnych do organizacji Akademii Muzealnika (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

2. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka w spotkaniach AM są równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz
na muzealnej stronie internetowej  (fotografie relacjonujące przebieg zajęć AM). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu AM. 
4. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą na bieżąco. 


