
Regulamin zajęć edukacyjnych „Ferie z EXPERYMENTEM (dalej: „Regulamin”). 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem zajęć edukacyjnych „Ferie z EXPERYMENTEM” [dalej: „zajęcia”] jest Centrum Nauki EXPERYMENT w 
Gdyni 81-451, al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862277972, REGON 221715245, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 
Gminy Gdynia w Księdze Rejestrowej VI (dalej: „CN EXPERYMENT” lub Centrum).  

2. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku 9-12 lat. 
3. Zamawiającym warsztaty jest rodzic dziecka w wieku 9-12 lat (dalej: „Zamawiający”). 
4. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie dwoje dzieci przy użyciu jednego komputera. ( dalej: „Użytkownik”) 
5. Celem warsztatów jest: 

a) promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, wśród dzieci, 
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. 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa 

 
1. Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt jednodniowych 4 godzinnych warsztatów to 100 zł/brutto za jednego 

Użytkownika. Koszt pakietu pięciu dni 4 godzinnych warsztatów to 400 zł/brutto za jednego Użytkownika. 
2. Zamówienie można złożyć telefonicznie +48 58 500 49 94 lub e-mailowo: bilety@experyment.gdynia.pl oraz online 

na stronie experyment.gdynia.pl.  
3. Zamówienie należy opłacić w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia.  
4. Płatność za zamówienie należy wykonać poprzez dostępny system płatności elektronicznej.  
5. W przypadku, gdy system płatności elektronicznej nie obsługuje banku, z którego będzie wykonywana transakcja, 

płatność należy wykonać za pomocą przelewu tradycyjnego. 
6. W przypadku braku płatności w terminie określonym w ust.4, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.  
7. Pojedyncze zajęcia skierowane są do grupy liczącej nie więcej niż 15 Użytkowników. 
8.  Zakup warsztatów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 
§ 3. Przebieg Zajęć 

 
1. Warsztaty edukacyjne prowadzone są na żywo, w formie online, przez Edukatorów CN EXPERYMENT, edukatorzy 

łączą się z uczniami poprzez platformę MS Teams.  
2. Szczegółowy wykaz warsztatów znajduje się na stronie www.experyment.gdynia.pl .  
3. Warsztaty edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku, w czasie trwania ferii zimowych, w godzinach: 

10.00-14.00. 
4. Czas trwania warsztatów edukacyjnych to 4 godziny, warsztaty odbywają się w kilku blokach, przewidziane są 

przerwy. 
5. Użytkownikom jak i Zamawiającemu bezwzględnie zabrania się nagrywania lub rejestrowania na jakichkolwiek 

nośnikach przebiegu warsztatów edukacyjnych.   
6. Centrum nie nagrywa i nie rejestruje warsztatów na żadnych nośnikach. Nie wykonuje zdjęć Użytkownikom 

warsztatów i Zamawiającemu. 
7. Centrum niezwłocznie po wykupieniu warsztatów prześle Zamawiającemu listę produktów niezbędną do udziału w 

warsztatach.   
8. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania do warsztatów Użytkowników tj. poinformowanie o zachowaniu 

kultury osobistej w wypowiedziach podczas warsztatów oraz przygotowania materiałów niezbędnych do 
aktywnego przeprowadzenia zajęć zgodnie z listą wcześniej dostarczoną przez CN EXPERYMENT. 

9. Rodzice zobowiązani są do nadzorowania zachowania dzieci podczas warsztatów. 
10. Podczas trwania warsztatów Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody indywidualnie wyrządzone przez 

dzieci w domach. Niemniej jednak Centrum oświadcza, iż lista materiałów potrzebna do przygotowania na 
warsztaty, zawiera produkty nieszkodliwe dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Po zakończonych warsztatów 
wszystko można wyrzucić do pojemników zgodnie z zasadami segregacji odpadów. 

11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakość łączenia oraz problemy techniczne nie wynikające z winy 
Centrum.  

12. W trakcie warsztatów należy zachować wszelkie środki ostrożności BHP. 
13. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania Użytkowników z zasadami dotyczącymi warsztatów edukacyjnych 

przed ich rozpoczęciem. 
14. Jeśli z przyczyn technicznych lub losowych CN EXPERYMENT nie będzie mogło przeprowadzić warsztatów to 

zobowiązuje się niezwłocznie po ustaleniu nowego terminu z Zamawiającym na przeprowadzenie zaległych 
warsztatów lub zwrot kosztów.  

15. Rezygnacja lub brak wzięcia przez Użytkownika udziału w warsztatach z przyczyn nieleżących po stronie CN 
EXPERYMENT nie skutkuje zwrotem żadnych poniesionych kosztów na udział w warsztatach. 
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§ 4 Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 

Gdynia  (dalej: CNE).  
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, 58 72 73 985, +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 (dla rejestracji, zakupu i przeprowadzenia zajęć) lub art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (dla numeru telefonu podawanego dobrowolnie przez osoby które chcą 
pozyskać wparcie techniczne w czasie trwania zajęć). 

4. Cel przetwarzania danych osobowych:  
a) zakup zajęć i kontakt w celu przekazania materiałów oraz ustalenia sposobu przygotowania do warsztatów: 

imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu opiekuna, 
b) płatność online: imię, nazwisko osoby składającej zamówienie, adres e-mail, 
c) przeprowadzanie warsztatów: wizerunek uczestników i opiekunów, imiona i nazwiska uczestników i 

opiekunów, 
d) zapewnienie wsparcia technicznego w czasie warsztatów: numer telefonu opiekuna. 

5. Podanie danych osobowych z punktów a, b i c jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku 
niepodania danych osobowych wykonanie umowy będzie niemożliwe. Podanie numeru telefonu (d) jest 
dobrowolne – jego nie podanie oznacza że w przypadku problemów technicznych osoba zamawiająca będzie 
musiała sama skontaktować się z CNE w celu uzyskania wsparcia. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
7. Dane niezbędne do przeprowadzenia zajęć (wizerunek, imię uczestnika, adres email) przetwarzane będą w aplikacji 

MS Teams na zasadach dla niej właściwych. 
8. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z CN EXPERYMENT w zakresie wsparcia 

technicznego IT na czas świadczenia usługi. 
9. 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. 

10. 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 

11. Dane z systemu rezerwacji i sprzedaży zostaną usunięte po upływie 3 lat od daty zakończenia sprzedaży. W 
przypadku sprzedaży dla której wystawiono fakturę okres ten zostanie przedłużony do około  6 lat.  
 
 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.experyment.gdynia.pl  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 
3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników niewłaściwych, niepełnych lub 

nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających 
kontakt z Centrum. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Centrum z 
odpowiedzialności za naruszenie tych praw.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji. 
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