
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ON-LINE W RAMACH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

1. Niniejsze „Zasady uczestnictwa w warsztatach on-line” określają zasady, na jakich 
realizowane są zajęcia edukacyjne za pośrednictwem sieci internetowej. 
Organizatorem zajęć jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą 15-089 Białystok, 
ul. Jana Kilińskiego 7 (zwane dalej „Muzeum”) wraz z placówką edukacyjną, która 
zgłosi do Muzeum chęć realizacji takich zajęć. 

2. Zajęcia on-line dedykowane są dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i 
przedszkolnym. 

3. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane na adres mailowy 
rezerwacja@mwb.com.pl oraz po nr tel. podanym w ogłoszeniu. Data i godzina 
rezerwacji jest obowiązująca po ostatecznym potwierdzeniu przez pracownika 
muzeum. 

4. Liczebność grup jest ograniczona do 30 osób. Grupy organizuje palcówka edukacyjna 
zgłaszająca do Muzeum chęć realizacji zajęć edukacyjnych. 

5. Zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy on-line. Możliwość 
korzystania z platformę on-line do przeprowadzenia zajęć zapewnia placówka 
edukacyjna lub inny organizator grupy po uzgodnieniu z pracownikiem Muzeum. 
Podmiot zapewniający platformę on-line do przeprowadzenia zajęć odpowiada za 
legalną możliwość korzystania z takiej platformy w celu realizacji zajęć edukacyjnych. 

6. W celu umożliwienia udziału w  zajęciach opiekunowie dzieci uczestniczących w 
zajęciach zapewniają dzieciom dostęp do komputera podłączonego do sieci 
internetowej oraz pomoc w jego obsłudze. 

7. Udział w zajęciach on-line jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt 
połączenia z siecią internet według opłat obowiązujących u operatora, z którym 
posiadają zawartą umowę. 

8. Zajęcia trwają około 30 minut i prowadzone są przez muzealnego edukatora według 
scenariusza przygotowanego przez Muzeum. Stroną techniczną organizacji zajęć 
zajmuje się nauczyciel lub opiekun grupy. 

9. Uczestnicy zajęć on-line zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie i na 
własnym koszt niezbędnych materiałów dydaktycznych, o których odpowiednio 
wcześniej poinformuje muzealny edukator. Brak przygotowania tych materiałów nie 
wyklucza udziału w zajęciach, jednak może utrudniać wykonywanie zadań 
realizowanych w ramach zajęć. 

10. Muzeum nie odpowiada za brak możliwości udziału zgłoszonego uczestnika w 
zajęciach, w szczególności z przyczyn nie dotyczących Muzeum oraz możliwość 
korzystania z dostarczonej platformy on-line do przeprowadzenia zajęć. 

11. Uczestnicy zajęć obowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas zajęć i nie  
zakłócania ich przebiegu pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć przez edukatora 
muzealnego. 

12. Poza powyższymi zasadami obowiązuje również Regulamin zajęć edukacyjnych 
dostępny na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mwb.com.pl oraz w 
punkcie kasowym w siedzibie Muzeum. 
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