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 Załącznik nr 1 

      

             do Zarządzenia wewnętrznego nr 74/2020 

 

z dnia 9 października 2020 r. 

 

 
Regulamin oferty pokazów wyjazdowych Hevelianum 

 
 
 

§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem pokazu wyjazdowego, zwanego dalej „Pokazem”, jest Gmina 

Miasta Gdańska - Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, Hevelianum  

w Gdańsku 80-803, ul Gradowa 6. 

2. Pokaz przeprowadzany jest przez edukatorów Hevelianum w jednostkach 

oświatowych zlokalizowanych na terenie Gdańska i okolic (w promieniu 60 km od 

Hevelianum), zwanych dalej „Szkołami”. 

3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia miejsca i zaplecza technicznego (3 stoły, 

dostęp do zasilania, dostęp do zaplecza sanitarnego, opcjonalni: nagłośnienie) 

niezbędnego do przeprowadzenia Pokazu. 

4. Uczestnicy Pokazu muszą znajdować się po nadzorem pracowników Szkoły. 

5. Przy większej liczbie Pokazów w Szkole odbywają się one wg ustalonego 

wcześniej przez strony harmonogramu. 

6. Szkoła bierze odpowiedzialność za zachowanie uczestników podczas Pokazów 

 

 

§2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie 58 742 33 52 lub e-mailowo: 

edukacja@hevelianum.pl . 

2. Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Szczegółowe zasady rezerwacji określone są w Regulaminie sprzedaży biletów do 

Hevelianum dostępnym na stronie www.hevelianum.pl. 

4. Opłata za udział w Pokazie wynosi 20 zł/uczestnika, opiekunowie uczestniczą w 
Pokazach bezpłatnie. 

5. Dojazd na terenie Gdańska jest bezpłatny. W pozostałych przypadkach koszt 

dojazdu ustalany jest indywidualnie podczas rezerwacji. 
6. Jeśli z przyczyn technicznych lub losowych Hevelianum nie będzie mogło 

przeprowadzić Pokazów to zobowiązuje się niezwłocznie po ustaleniu nowego 

terminu ze Szkołą na ich przeprowadzenie lub zwrotu kosztów. 

 

mailto:edukacja@hevelianum.pl
http://www.hevelianum.pl/
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§3. Przebieg Pokazu 
1. Hevelianum przywozi z sobą niezbędny sprzęt, odczynniki i materiały potrzebne 

do przeprowadzenia Pokazu. 

2. Edukatorzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by w sposób bezpieczny 

prowadzić Pokaz. 

3. Pokaz trwa ok. 45 minut. 

4. Uczestnicy Pokazu zobligowani są do ścisłego stosowania się do zaleceń  
i wskazówek prowadzących Pokaz. 

5. Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych  

z rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2(COVID-19). 
6. W trakcie Pokazu zabrania się jedzenia i picia. 

7. Substancje chemiczne oraz sprzęty wykorzystywane na potrzeby Pokazu wolno 

dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzących Pokaz. 

8. Pokazy zaczynają się punktualnie, przy czym Szkoła zobowiązuje się do 

udostępnienia edukatorom miejsca Pokazu przed ich rozpoczęciem oraz po ich 
zakończeniu, celem przygotowania Pokazu i posprzątania po Pokazie . Spóźnienia 

po stronie Szkoły powodują skrócenie Pokazu. 
9. Uczestnicy w rażący sposób zakłócający przebieg Pokazu zobowiązani są o 

opuszczenie miejsca Pokazu na żądanie osoby prowadzącej. 

10.Fotografowanie i filmowanie przez uczestników Pokazu jest dozwolone wyłącznie 

w celach prywatnych. Wykorzystywanie fotografii lub filmu do innych celów (np. 

reklamy, publikacji) jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 

Hevelianum. 

11.Prowadzący Pokaz uprawnieni są do przerwania Pokazu i odstąpienia od jego 

kontynuowania w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez 

Uczestników. W takim przypadku Hevelianum uprawnione jest do pełnego 

wynagrodzenia za przeprowadzenie Pokazu i nie jest zobowiązane do jego zwrotu 

w całości lub w części. 

 

 
§4. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin dostępny jest na stronie https://hevelianum.pl . 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

polskiego prawa. 

3. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Szkołę niewłaściwych, 

niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych 

danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt.  

https://hevelianum.pl/
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4. Hevelianum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania 

Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych pracowników Hevelianum. 

Hevelianum zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych z 

procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zmiana 

Regulaminu skuteczna jest od chwili jej opublikowania w sposób określony w 

punkcie 1 powyżej. 

5. Regulamin wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem na stronie wymienionej 

w punkcie1. 


