
 
 

1 
 

Regulamin Kursu dla Edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
 

§ 1. Zasady ogólne kursu 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Kursu dla Edukatorów Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej „Kurs”), którego organizatorem jest Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy Al. Piłsudskiego 

29, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551, 

zwane dalej „Muzeum”. 

2. W ramach Kursu organizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzaminy - 
teoretyczny i praktyczny. 

a) Zajęcia teoretyczne obejmują cykl wykładów i spotkań z kuratorami wystawy 
stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz pracę własną na 
podstawie wykazu lektur z zakresu wiedzy dotyczącej epoki i biografii Józefa 
Piłsudskiego. 

b) Zajęcia praktyczne obejmują szkolenie z zakresu pracy edukatora oraz 
hospitację zajęć prowadzonych przez doświadczonych edukatorów. 

3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kurs odbędzie się online, za pośrednictwem 
platformy https://www.zoom.us/ lub hybrydowo, w miejscach wyznaczonych przez 
organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań i formy kursu. 

5. Warunkiem otrzymania certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest zaliczenie egzaminu 
teoretycznego i praktycznego po zakończonym kursie. 

 
§ 2. Przebieg kursu 

 
1. Kurs rozpoczyna się 11.05.2021r. i zakończy się 30.06.2021r. 
2. Program kursu oraz egzaminów jest przedstawiany uczestnikom przed zapisaniem się 

na kurs i rozpoczęciem szkolenia (załącznik 1). 
3. Zgłoszenia uczestników przyjmowane na podstawie  wypełnionego formularza 

przesłanego na adres: edukacja@muzeumpilsudski.pl. Maksymalna liczba przyjętych 
uczestników wynosi 10 osób. 

4. Przez udział w kursie rozumie się: 
a) Uczestniczenie w spotkaniach z kuratorami w dniach: 11.05, 13.05, 18.05, 20.05 

oraz 25.05 
b) Pracę własną  na podstawie wykazu lektur udostępnionego uczestnikom przez 

organizatora i poznawanie wystawy stałej. 
5. Uczestniczenie w zajęciach metodologicznych z technik pracy edukatora oraz 

interpretacji dziedzictwa (szkolenie ECHOCAST) w dniach: 12.05, 19.05, 26.05 
Zaliczenie kursu składa się z dwóch części: 
a) I część – egzamin teoretyczny: pisemny test sprawdzający wiedzę z epoki i 
znajomości wystawy stałej; 

https://www.zoom.us/
mailto:edukacja@muzeumpilsudski.pl


 
 

2 
 

b) II część – egzamin praktyczny: samodzielne przeprowadzenie bezpłatnych zajęć, 
hospitowanych przez pracownika Działu Edukacji. Terminy próbnych zajęć będą 
indywidulanie ustalane z Uczestnikiem. Jeśli ze względów epidemiologicznych nie 
będzie to możliwie, Muzeum zaproponuje inny dogodny dla wszystkich termin.  

 
§ 3. Wymagania dla kandydatów/warunki uczestnictwa. 

 
1. Uczestnikami kursu dla edukatorów mogą być osoby, które: 

a) zostały zakwalifikowane na podstawie formularza (załącznik nr 2), 
b) dokonały opłaty za kurs, 
c) mają ukończone 18 lat lub są w ostatniej klasie szkoły średniej (Warunkiem 

uczestnictwa w kursie osoby niepełnoletniej jest dostarczenie zgody rodziców w 
formie pisemnej), 

d) mają dostęp do komputera, Internetu, kamery i mikrofonu, 
e) nie były karane, 
f) pomyślnie przeszły weryfikację w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym). 

2. Skreślenie z listy kursantów następuje w przypadku: 
a) nieuiszczenia opłaty za kurs w wyznaczonym terminie, 
b) naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych - w takim przypadku decyzję 

podejmuje organizator kursu. 
 

§ 4. Odpłatność za kurs 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie terminowej opłaty w wysokości: 
150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), za pośrednictwem linku do płatności w 
systemie PayU. 

2. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i szkoleniach praktycznych oraz materiały 
szkoleniowe ECHOCAST. 

3. W cenę kursu nie są wliczone koszty dojazdów. 
4. Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. 
5. Nieuregulowanie wpłat w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy 

kursantów. 
 

§ 5. Uprawnienia 
 

1. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w Muzeum. 

2. Certyfikowany Edukator może podjąć współpracę z Muzeum w formie umowy 
zlecenia, po pozytywnym wyłonieniu jego osoby na podstawie zapytania ofertowego. 
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§ 6. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników kursu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 

rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu realizacji i obsługi 

zgłoszenia oraz przeprowadzenia kursu na przewodnika Muzeum;  

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w szczególności na podstawie: 

a) udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

b) zawarcia i wykonania umowy, (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

d) 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.  

5) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator 

upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty 

świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom 

uprawnionym z mocy prawa. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

głównego lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z 

przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, a także do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia, a w przypadku zgody 

do momentu wycofania udzielonej zgody. 

8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji zgłoszenia. Brak podania danych uniemożliwi udział w kursie. 
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Załączniki: 
Harmonogram kursu 
Formularz zgłoszeniowy 


