
Regulamin zajęć edukacyjnych „Lekcje w Experymencie” (dalej: „Regulamin”) 
 
 
 
 

§ 1. POSTANOWINIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem zajęć edukacyjnych „Lekcja w Experymencie” [dalej: „zajęcia”] jest Centrum Nauki 
Experyment z siedzibą w Gdyni (81-451)przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862277972, REGON: 221715245, 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Gdyni w Księdze Rejestrowej nr VI (dalej: Centrum).  

2. Zamawiającym zajęcia jest placówka oświatowa (przedszkole/szkoła) lub nauczyciel (dalej: Zamawiający). 
3. Zajęcia są dedykowane dla zorganizowanych grup  dzieci i młodzieży z danej placówki oświatowej . 
4. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, w czasie trwania roku szkolnego. 
5. Zajęcia trwają od 30 do 90 minut, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.  
6. Szczegółowy wykaz zajęć znajduje się na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl w zakładce oferta 

zajęć edukacyjnych „Lekcje w Experymencie” 
7. Celem zajęć jest: 

a) promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, wśród dzieci i młodzieży, 
b) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności logicznego myślenia, analizowania, wyciągania 

wniosków i dociekania, poprzez zwiększenie zainteresowania eksperymentowaniem w trakcie nauki 
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, 

c) zachęcenie nauczycieli, aby realizacja podstawy programowej w przedszkolach i szkołach prowadzona 
była w sposób aktywny, przy wsparciu oferty edukacyjnej Centrum,  

d) zaznajomienie dyrektorów, nauczycieli z ofertą edukacyjną Centrum jako narzędziem do pracy  
z dzieckiem/uczniem, 

e) zachęcenie nauczycieli do promowania oferty Centrum w przedszkolach i szkołach.  
 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w siedzibie Centrum przy al. Zwycięstwa. 96/98 Gdynia. 
2. Zajęcia w całości prowadzone są przez edukatorów Centrum, nie wymagają dodatkowego, merytorycznego 

przygotowania ze strony nauczyciela. 
3. Udział w zajęciach  możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu oraz po ich 

opłaceniu.  
4. Cennik oraz opis dostępnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl 
5. Sprzedaż biletów wstępu na zajęcia edukacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie 

Sprzedaży Biletów, który dostępny jest na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl 
6. Treści zajęć edukacyjnych dostosowane są do wieku uczestników zadeklarowanego podczas zakupu biletów 

wstępu na zajęcia. Centrum zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia zajęć w przypadku zmiany, na co 
najmniej … dni przed planowaną ich realizacją wieku uczestników, pod których została opracowana tematyka 
i przebieg zajęć. W takim przypadku  zwrot należności za bilet wstępu się nie należy.  

7. W jednych zajęciach może wziąć udział do 30 osób, nie licząc prowadzących i opiekunów. 
8. Ze względu na zmieniający się stan zagrożenia epidemicznego w kraju, przebieg i liczba uczestników zajęć 

może ulec zmianie. W tej sytuacji istnieje możliwość podziału klasy/grupy na dwa zespoły, które zamiennie 
biorą udział w zajęciach i zwiedzaniu wystaw. 

9. Opiekunowie grupy mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach razem ze swoimi podopiecznymi. 
10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinowanie uczestników oraz za wyrządzoną 

przez nich szkodą.  
11. W Centrum należy stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia Centrum zastrzega 

sobie prawo do skrócenia lub nie przeprowadzenia zajęć, bez możliwości zwrotu należności za bilet wstępu.  
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są : 

a. zachowywać wszelkie środki ostrożności podczas wykonywanych doświadczeń, 
b. do utrzymania porządku na stanowisku pracy, na którym znajdować się mogą jedynie narzędzia do 

wykonania zadań, 
c. do stosowania się do uwag i zaleceń pracowników Centrum. 

11. Na zajęciach zabrania się: 
a. uruchomiania urządzeń stanowiących własność Centrum i wykonywania zadań, bez wyraźnego 

polecenia pracownika Centrum,  
b. jedzenia i picia, bezwzględnie nie wolno brać do ust żadnych substancji i przedmiotów znajdujących się 

na stanowisku pracy. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzącego 
zajęcia. 



c. przenoszenia, wynoszenia z salki edukacyjnej elementów wyposażenia i innych rzeczy, przeznaczonych 
do przeprowadzenia zajęć, bez wyraźnej zgody pracownika Centrum, 

12. Za szkody w sprzęcie Centrum powstałe podczas zajęć, wynikające z niedostosowania się do zasad, 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

13. O każdym ryzykownym zdarzeniu (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie 
lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić pracownika 
Centrum i podać okoliczności zdarzenia. Uczestnik zajęć może samodzielnie uprzątnąć rozsypane bądź rozlane 
substancje jedynie po uprzedniej zgodzie prowadzącego zajęcia. 

14. We wszystkich sprawach nieobjętych zasadami należy zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia. 
15. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania uczestników z Regulaminem zajęć 

edukacyjnych, przed przybyciem do Centrum tj. poinformowanie o zachowaniu kultury osobistej  
w wypowiedziach podczas zajęć. 

16. Uczestnikom zajęć, jak i zamawiającemu bezwzględnie zabrania się nagrywania lub rejestrowania na 
jakichkolwiek nośnikach przebiegu zajęć edukacyjnych. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć potwierdzające 
lub upamiętniające odbycie zajęć, po uprzednim wyrażeniu zgody przez prowadzących zajęcia. 

17. Centrum nie nagrywa i nie rejestruje zajęć na żadnych nośnikach. Nie wykonuje zdjęć uczestnikom zajęć 
i zamawiającemu. 

§ 3. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 
Gdynia  (dalej: Centrum).  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, tel. 58 72 73 985, kom. +48 500 472 830 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” – tj. przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań 

4. Cel przetwarzania danych osobowych:  
a) rezerwacja zajęć i kontakt: imię, nazwisko, adres e-mailowy/ numer telefonu nauczyciela, 
b) płatność online: imię, nazwisko osoby składającej zamówienie, adres e-mail, 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku niepodania 
danych osobowych wykonanie umowy będzie niemożliwe. Dane przechowywane są w systemie sprzedaży 
przechowywane są przez 3 lata od ostatniego logowania na konto lub w przypadku zakupów bez konta, przez 
3 lata od daty realizacji usługi. Przechowywanie danych dotyczących sprzedaży, dla której wystawiono fakturę 
VAT – 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. Dane przetwarzane w celu 
rezerwacji zajęć i kontaktu zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej ale Centrum 
może  ujawnić dane podmiotom zapewniającym obsługę IT 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane. 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w 
przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać inspektorowi ochrony 
danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia , lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:iod@experyment.gdynia.pl, dodatkowo można wnieść skargę 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, który dostępny jest również na 
stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl w zakładce oferta zajęć „Lekcje w Experymencie”, a w 
zakresie powyżej nieuregulowanym Regulaminu Wystaw. 

2. Zakup biletów wstępu na zajęcia edukacyjne jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Sprzedaży Biletów 
oraz z zapoznaniem się z Polityką Prywatności. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 
4. Regulamin wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem. 
5. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  


