REGULAMIN KURSU PRZEWODNIKÓW I EDUKATORÓW W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
SULEJÓWKU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady „Kursu dla przewodników i edukatorów”,
nazywanego dalej kursem, którego organizatorem jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z
siedzibą 05-070 Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisanym do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer
NIP 8222284551, zwane dalej „Muzeum”.
2. Kurs przeznaczony jest dla osób, którą chcą oprowadzać po Muzeum oraz chcą prowadzić zajęcia
edukacyjne z oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
3. Kurs dla kandydatów na przewodników i edukatorów jest prowadzony przez Dział Edukacji we
współpracy z działami: promocji, wystawy stałej, obsługi klienta.
4. Kurs zakończony jest egzaminem (teoretycznym i praktycznym), po którym każdy uczestnik otrzyma
certyfikat przewodnika i edukatora Muzeum uprawniający do oprowadzania grup oraz prowadzenia
zajęć oraz certyfikat Echocast.
5. Kurs dla przewodników i edukatorów muzealnych w roku 2020 jest bezpłatny.
6. Tylko osoby, które uzyskały certyfikat Muzeum (dalej: „Przewodnicy i edukatorzy certyfikowani”) mają
prawo do obsługi przewodnickiej grup w Muzeum.
§2
ZASADY ORGANIZACJI KURSU
1. Rekrutacja na kurs odbywa się od 19.02.2020 r. do 9.03.2020 r. za pomocą formularza online
umieszczonego na stronie Muzeum w zakładce – „Przewodnicy”.
2. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
3. Komisja dokona oceny kandydatów i wyłoni grupę 30 uczestników, w tym 5 wolontariuszy Muzeum.
Wpływ na ocenę kandydatów będą miały następujące kryteria: wykształcenie, doświadczenie
przewodnickie i edukacyjne, znajomość języków obcych, ukończone kursy, szkolenia oraz
dotychczasowa współpraca z Muzeum. Wybrani przez komisje kandydaci otrzymają propozycję
przystąpienia do kursu przewodnickiego.
4. Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową do 16.03.2020 r. na stronie Muzeum.
5. Kursant potwierdza pisemnie wolę przystąpienia do kursu wraz ze zobowiązaniem do uczęszczania na
zajęcia i przystąpienia do egzaminu.
6. Kurs przewodnicki rozpocznie się w marcu spotkaniem wprowadzającym. Kolejne zjazdy zaplanowane
są na kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.
7. W trakcie kursu uczestnicy zobowiązani będą zaliczyć egzamin teoretyczny w czerwcu, którego
zaliczenie zadecyduje o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego, zaplanowanego na lipiec. Egzamin
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praktyczny przeprowadzony będzie na wystawie stałej przez pracowników Muzeum, w tym kuratorów
wystawy.
8. Kursant ma prawo przystąpić do jednej poprawki egzaminu teoretycznego i praktycznego w
uzgodnionym terminie.
9. Uczestnicy, którzy otrzymają ocenę pozytywną na egzaminie praktycznym dostaną dwuletni certyfikat
upoważaniający do oprowadzania grup po terenie Muzeum, w tym po wystawie stałej.
10. Spotkania będą składały się z dwóch części: Echocast „Angażowanie publiczności” i wykładu
kuratorów tworzących galerie na wystawie stałej.
11. Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony uczestnikom na pierwszym spotkaniu. Muzeum
zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkań.
12. Uczestnik kursu może opuścić maksymalnie jeden termin zjazdu; w przypadku większej ilości
nieobecności może zostać nie dopuszczony do egzaminów.
13. Uczestnicy kursu otrzymają materiały, służące przygotowaniu się do pisemnego egzaminu
teoretycznego oraz wykaz rekomendowanej literatury. Zakres wiedzy potrzebnej do egzaminu będzie
dotyczył epoki i biografii Józefa Piłsudskiego oraz tematyki wystawy stałej oraz kompleksu Muzeum.
14. Certyfikowany przewodnik może współpracować z Muzeum na następujących zasadach i w
następujących terminach:
a) Od 1 października 2020 roku na zlecenie Muzeum na podstawie oddzielnej umowy zawartej
pomiędzy Muzeum a przewodnikiem - umowa zostanie podpisana po przeprowadzeniu
zapytania ofertowego (muzeum pośredniczy w opłaceniu usługi przewodnickiej; na
podstawie ustalonego grafiku przewodnicy otrzymują grupy do oprowadzania);
b) Od 15 sierpnia 2020 roku w ramach własnej działalności przewodnickiej (po uzgodnieniu
terminu z Muzeum; muzeum nie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu z grupami;
uczestników obowiązuje zakup biletów do muzeum);
c) Wolontariusze, którzy współpracują z Muzeum w ramach umowy wolontariackiej
zobowiązani są do przeprowadzenia maksimum 1 darmowych oprowadzań i/lub zajęć
edukacyjnych w ramach działalności wolontariackiej w miesiącu w uzgodnionych terminach.
Poza wyżej wymienionymi zobowiązaniami, wolontariusze mogą pracować na zasadach
sprecyzowanych w punkcie a lub b.
15. W przypadku naruszenia zasad i regulaminu muzeum ds. oprowadzania grup obowiązującego w
Muzeum, zespół Muzeum może cofnąć certyfikat uprawniający do oprowadzania.
16. Wyznaczony pracownik będzie mógł przeprowadzić superwizję w trakcie oprowadzania grupy.
§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” kandydat na przewodnika i edukatora został
poinformowany, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
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b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.

jest

możliwy

pod

adresem:

c) Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w następujących celach:
- uczestnictwa w kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum;
- promocji działalności Muzeum;
- ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i
sprawozdawczych.
d) Dane osobowe kandydata są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz
dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie, w jakim
dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach
statystycznych i sprawozdawczych.
e) Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub
którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. dział edukacji - odpowiedzialnemu za koordynację kursu dla
przewodników i edukatorów, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty
elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
f) Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
g) Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym uczestniczył w
kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania
wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
h) Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatowi przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia
zgłoszenie do udziału w kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej: przewodnicy@muzeumpilsudski.pl
2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie powiadomienia kandydatów na kurs na przewodników i
edukatorów wypełniających formularz rejestracyjny poprzez przesłanie informacji o zmianie za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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