Regulamin uczestnictwa w projekcie „Solidarność kontra Migracje”
§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym
„Solidarność kontra Migracje” (zwanym dalej Projektem) organizowanym przez
partnerów: Muzeum Emigracji w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 1, 81–339
Gdynia, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Gdyni pod numerem 5 (zwane dalej Muzeum) oraz Europejskie Centrum
Solidarności, z siedzibą w Gdańsku, pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk (zwane dalej
Centrum), (zwanymi dalej łącznie Organizatorami).
2. Projekt realizowany jest od dnia 03.09.2018 do dnia 21.06.2019.
3. Miejscem realizacji Projektu są Muzeum Emigracji oraz Europejskie Centrum
Solidarności.
4. Organizatorzy w ramach Projektu zobowiązują się do prowadzenia warsztatów
oraz aktywnego oprowadzania przez edukatora po wystawie stałej Muzeum
Emigracji i ECS/lub jego części.
5. Informacja o Projekcie jest dostępna:
a) na stronach internetowych Organizatorów projektu –www.polska1.pl oraz
www.ecs.gda.pl, w zakładce informującej o Projekcie.
b) w biurze Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1 w Gdynia oraz pod nr tel.
58 670 41 57 lub 58 670 41 60 oraz w siedzibie ECS przy pl. Solidarności 1 w
Gdańsku i pod nr tel. 58 772 40 43.
§2
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Organizatorzy zapewniają warsztaty edukacyjne oraz aktywne oprowadzanie
realizowane przez pracownika działu edukacji (zwanym dalej edukatorem) po
wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Europejskim Centrum
Solidarności specjalną ścieżką, dedykowaną tematyce Projektu (tematyką
migracyjną), w łącznym wymiarze czasu nie krótszym niż 6 godzin zegarowych, w
tym po nie mniej niż 3 godziny zegarowe w instytucji każdego Organizatora.

2. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 13–go [trzynastego] roku życia i
odbywać się będą w grupach liczących od 10 [dziesięciu] do 30 [trzydziestu] osób
oraz 1–4 [jednego do czterech] opiekunów (zwanych dalej Uczestnikami)
3. Każda grupa musi być zgłoszona na zajęcia przez Opiekuna, który będzie jej
towarzyszyć w ich trakcie.
4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów
Projektu www.ecs.gda.pl i www.polska1.pl, w zakładce informującej o Projekcie.
5. W celu zgłoszenia grupy do zajęć, opiekun grupy musi spełnić następujące warunki:
a. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy poprzez stronę
inforumującą o projekcie, bądź bezpośrednio na adres e-mail: l.radackamajek@muzeumemigracji.pl, lub a.zielinska@ecs.gda.pl w terminie na
14 dni przed rozpoczęciem zajęć;
b. otrzymać potwierdzenie udziału w projekcie;
c. grupie musi towarzyszyć minimum 1 opiekun na 10 uczestników, ale nie
więcej niż 4.
6. Zakup biletów:
a. na zajęcia odbywające się w Muzeum – można zakupić wyłącznie w kasie
Muzeum przy ul. Polskiej 1 w Gdyni, nie później niż w dniu zajęć do 15
[piętnastu] minut przed ich rozpoczęciem, przy czym koszt jednego biletu
wynosi 15 zł [piętnaście złotych] od osoby;
b. na zajęcia odbywające się w Centrum – można zakupić wyłącznie w kasie
Centrum przy pl. Solidarności w Gdańsku w dniu zajęć do 15 [piętnastu]
minut przed ich rozpoczęciem, przy czym koszt jednego biletu wynosi 15
zł [piętnaście złotych] od osoby;
c. Opiekun/opiekunowie grupy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w
zajęciach, pod warunkiem, że jednej grupie będzie towarzyszyć nie więcej
niż czterech opiekunów. Każda dodatkowa osoba musi posiadać bilet
uprawniający do udziału w zajęciach.
7. Zajęcia będą odbywać się:
a. w Muzeum Emigracji w Gdyni od wtorku do piątku, w godzinach:
10.00 – 16.00;
b. w Europejskim Centrum Solidarności od poniedziałku do piątku, w
godzinach: 10.00 – 16.00.
8. Wszelkie zmiany dotyczące zajęć, należy uprzednio ustalić z Organizatorami,
minimum na 2 [dwa] tygodnie przed przeprowadzeniem zajęć, poprzez formę
pisemną zgłoszoną na adres mailowy: l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl, lub
a.zielinska@ecs.gda.pl, bądź w formie telefonicznej: w biurze Muzeum Emigracji pod
nr tel. 586704157 lub 586704160 oraz w biurze Europejskiego Centrum
Solidarności pod nr tel. 587724043.
9. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z udziałem Uczestników w
zajęciach, tj. np. kosztu dojazdu do miejsc zajęć, noclegu czy posiłków/obiadów.

§3
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału swojej grupy w zajęciach pod
warunkiem przesłania pisemnego oświadczenia na adres e-mail: l.radackamajek@muzeumemigracji.pl lub a.zielinska@ecs.gda.pl, nie później niż w dniu
realizacji Projektu, przed rozpoczęciem zajęć.
2. W przypadku opłacenia udziału w zajęciach i złożenia rezygnacji z udziału w tych
zajęciach z zachowaniem terminu podanego w ust. powyżej, uczestnicy
otrzymają zwrot opłaconych wcześniej biletów w pełnej wysokości, w przypadku
rezygnacji złożonej po terminie/niestawieniu się na zajęcia Organizator nie
zwraca poniesionych wcześniej kosztów zakupu biletów wstępu przez
Uczestników.
3. Zwrot kosztu zakupu biletów będzie następował w miejscu jego zakupu lub
przelewem na konto podane przez opiekuna w oświadczeniu o rezygnacji z zajęć.
4. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez Organizatora w terminach
podanych i potwierdzonych w formularzu zgłoszeniowym, w terminie nie
krótszym niż 3 [trzy] dni przed datą rozpoczęcia zajęć, Organizator zobowiązuje
się uzgodnić z zamawiającym (Opiekunem) inny termin zajęć z zachowaniem
takich samych warunków jak warunki opisane w niniejszym regulaminie.
Zobowiązanie to wygasa jeśli Strony nie uzgodnią nowego terminu w ciągu 14
dni od przesłania pisemnej informacji o odwołaniu zajęć.
5. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy Uczestników, a Centrum i
Muzeum nie zostaną zawiadomione o rezygnacji z rezerwacji, zamawiający jest
zobowiązany do pokrycia opłaty rezerwacyjnej w wysokości ceny 10 biletów na
warsztaty, równoważnej kwocie 150 zł [sto pięćdziesiąt złotych], dla każdego z
Organizatorów z osobna.
§4
Postanowienia końcowe
1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację
niniejszego regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej
Organizatorów.
3. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

