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Zasady  zwiedzania z przewodnikiem, udziału w lekcjach muzealnych i  warsztatach muzealnych  

organizowanych w Muzeum Geologicznym PIG-PIB 

 

1. Muzeum Geologiczne prowadzi odpłatne zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne oraz warsztaty 

muzealne.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje 45-minutowe oprowadzenie grupy przez pracownika 

Muzeum Geologicznego wraz z zaprezentowaniem wybranych eksponatów/wystaw. 

 Lekcja muzealna obejmuje 45-minutowy wykład wraz z prezentacją multimedialną nt. wybranego 

zagadnienia/tematu, lekcja może byd uzupełniona prezentacją wybranych eksponatów. 

 Warsztaty muzealne obejmują wprowadzenie do danego zagadnienia oraz częśd praktyczną, 

podczas której uczestnicy wykonują powierzone zadanie związane z tematem warsztatów. 

Warsztaty trwają 60 minut. 

Aktualna oferta, zasady rezerwacji oraz cennik znajdują się na stronie internetowej Muzeum Geologicznego 

[https://www.pgi.gov.pl/muzeum/edukacja/10085-zwiedzanie-z-przewodnikiem.html] 

2. W zwiedzaniu z przewodnikiem, lekcjach muzealnych oraz warsztatach muzealnych mogą uczestniczyd 

osoby powyżej 5 roku życia. 

3. Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne oraz warsztaty muzealne mają określone limity uczestników: 

Rodzaj usługi Limit 

Zwiedzanie z przewodnikiem do 16 osób 

Lekcja muzealna 

mała grupa: do 25 osób 

lub* 

duża grupa: 26 – 50 osób 

Warsztaty muzealne do 16 osób 

*cena 1 lekcji muzealnej zależy od liczebności grupy 

4. Na zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne oraz warsztaty obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.  

Rezerwacji można dokonad wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie 

internetowej [link].  

Po dokonaniu rezerwacji, zostanie przesłane potwierdzenie SMS na numer telefonu i drogą elektroniczną 

na adres e-mail, podane w formularzu dane osobowe  zbierane są na potrzeby obsługi rezerwacji i znajdują 

się pod adresem [link]. 

5. Rezerwację można odwoład w terminie do dwóch dni roboczych przed wyznaczoną datą zwiedzania z 

przewodnikiem, lekcją muzealną lub warsztatami muzealnymi. Anulowanie odbywa się za pomocą 

odnośnika otrzymanego w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji.  

6. Dokonując rezerwacji należy zdecydowad, czy ma zostad wystawiona faktura VAT. Aby otrzymad fakturę 

VAT,  w formularzu zgłoszeniowym należy podad niezbędne dane: 

1) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy; 

2) adres (miejscowośd, kod pocztowy, ulica, numer); 
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3) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych). 

7. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych 

i warsztatów muzealnych odpowiada opiekun grupy. Opiekun ma obowiązek pozostawania z grupą przez 

cały czas pobytu w Muzeum Geologicznym. 

8. W przypadku spóźnienia się grupy do 20 minut, Muzeum Geologiczne zastrzega sobie prawo do skrócenia 

czasu trwania zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnej lub warsztatów muzealnych o czas spóźnienia. 

Opłata za usługę pozostaje bez zmian.  

W przypadku spóźnienia przekraczającego 20 minut, zajęcia zostają odwołane, a opłata za usługę nie jest 

pobierana. Grupa, która zjawi się po tym czasie, może samodzielnie zwiedzid Muzeum Geologiczne na 

zasadach określonych w Regulaminie Muzeum Geologicznego PIG-PIB. 

9. Muzeum Geologiczne zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeo audio i video przebiegu 

oprowadzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych dla celów dokumentacji oraz 

promocji jednostki w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Uczestnicy zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych oraz warsztatów muzealnych zobowiązani są do 

przestrzegania Regulaminu Muzeum Geologicznego PIG-PIB, poleceo pracowników Muzeum 

Geologicznego, pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez kierownictwo Muzeum. Osoby 

nieprzestrzegające ww. poleceo mogą zostad upomniane przez pracownika Muzeum Geologicznego lub 

pracownika ochrony, a w uzasadnionych przypadkach poproszone o opuszczenie Muzeum. 

 

Klauzula informacyjna 

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej jako: 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Paostwowy Instytut Geologiczny - Paostwowy Instytut Badawczy 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00- 75 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 

001, email: biuro@pgi.gov.pl 

 2. W PIG-PIB został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Eryk Brodnicki, z którym mogą się Paostwo 

kontaktowad w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Paostwowego Instytutu Geologicznego - Paostwowego Instytutu 

Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. 

3. Paostwa dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji lekcji muzealnych w Muzeum Geologicznym PIG-PIB  

w Paostwowym Instytucie Geologicznym - Paostwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Rakowieckiej 4, 00- 75 Warszawa na podstawie: 
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- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. kiedy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnid dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Mają Paostwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Mają Paostwo prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Paostwo, iż przetwarzanie przez Administratora Paostwa danych osobowych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia rezerwacji. Niepodanie danych 

skutkuje odmową przyjęcia rezerwacji. 


