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REGULAMIN WARSZTATÓW 

Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEFAKTY 2020 

„ABC tkactwa” 

prowadzonych w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA  
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1. Warsztatach – należy przez to rozumieć zamknięty cykl spotkań o określonym czasie trwania 
 i ilości spotkań. 

2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę uczestników warsztatów.  
3. Muzeum – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w 

Pruszkowie. 
4. Organizator – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w 

Pruszkowie. 
5. Pracownik – pracownik Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w 

Pruszkowie. 
 

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE  

1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie, plac Jana Pawła II2, Tel. 22 758-72-66, www.mshm.pl.  

2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania warsztatów są pracownicy Działu Edukacji 
i Popularyzacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w 
Pruszkowie. 

3. Warsztaty są prowadzone przez pracowników Muzeum lub osoby upoważnione. 

4. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych 
przepisów porządkowych obowiązujących na ternie Muzeum.  

5. Zabrania się przebywania na ternie Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu 
oraz innych środków odurzających.  

6. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i 
innych środków odurzających. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, uczestnik obowiązany jest 
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracownika przed ich rozpoczęciem.  

 
III. MIEJSCE I CZAS WARSZTATÓW  

1. Czas trwania i terminy warsztatów ustala Muzeum.  
2. Warsztaty „”ABC tkactwa” odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2020 roku, w godz. 10:30-

13:30. 
3. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby powyżej 60 roku życia. 
4. Warunkiem udziału w warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie 22 758-72-66 

lub elektronicznie – na adres k.koza@mshm.pl; akceptacja niniejszego Regulaminu oraz 
wypełnienie Karty uczestnika warsztatów i dostarczenie jej pracownikowi Działu Edukacji i 
Popularyzacji w dniu rozpoczęcia zajęć. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są od 27 lipca 2020 roku.  
6. Powstanie grupy warsztatowej warunkuje zapisanie się określonej przez Muzeum, 

minimalnej liczby uczestników. 
7. Warsztaty odbywają się na terenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 

Stefana Woydy w Pruszkowie, plac Jana Pawła II 2. 
8. Z ważnych powodów Muzeum ma prawo wyznaczyć inny termin i miejsce odbywania się 

warsztatów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. 
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IV. PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY  

1. Wstęp bezpłatny. 
 

V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI  
1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się warsztaty może odbywać się 

wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  
2. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Muzeum. 
3. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się 

warsztaty.  

 
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w warsztatach powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych przez 
Muzeum. W związku z powyższym uczestnik i organizator zobowiązany jest stosować się do 
rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):   
1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 2 w Pruszkowie. 2) Dane osobowe Autora przekazane Muzeum będą przetwarzane 
w zakresie niezbędnym do realizacji warsztatów.  3) Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom.  
4) Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 5) Uczestnik warsztatów ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa GUODO.  6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa 
w warsztatach. 

 
Aneks: 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, w czasie organizowanych imprez na 
terenie Muzeum obowiązują specjalne zasady higieny i bezpieczeństwa zgodne  
z wytycznymi GIS, MEN i MKiDN. 
 
I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU SPOTKANIA 

1. Organizator spotkania zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 
uczestników spotkania.  

2. Uczestnicy spotkania mają zapewniony dostęp do wyznaczonej toalety w budynku muzeum. 

3. Przy wejściu do MSHM są umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym. 

4. Miejsce warsztatów – stoły i krzesła są zdezynfekowane. 

 
II. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PODCZAS SPOTKANIA. 
Uczestnicy spotkania:  

1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia spotkania.  

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem spotkania.  

3. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do używania maseczek ochronnych i zasłonięcia nosa i 
ust podczas warsztatów. 

4. Grupa uczestników jest ograniczona i wynosi maksymalnie 5 osób. 
5. Między uczestnikami warsztatów będą zachowane odpowiednie odległości. 

 


