
Regulamin zajęć dla grup półkolonijnych 

organizowanych przez Poznańskie 

Centrum Dziedzictwa 

I. Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem zajęć edukacyjnych dla grup półkolonijnych w Bramie Poznania (zwanych 

dalej „Zajęciami”) jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa - instytucja kultury Miasta Poznania 

(zwane dalej Centrum) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań o numerze NIP 

7781465736, REGON 301204801.  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Zajęciach. 

3. Zakup biletów na zajęcia jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Regulaminu 

Rezerwacji i sprzedaży biletów do Bramy Poznania oraz zobowiązaniem do ich 

przestrzegania. Regulaminy te dostępne są na stronie internetowej Bramy Poznania i w 

kasach Centrum (zwanych dalej „Kasami”).  

4. Aktualny harmonogram, cennik oraz opis Zajęć podawane są na stronie internetowej Bramy 

Poznania i w Kasach.  

II. Zasady uczestnictwa w Zajęciach 

1. Udział w Zajęciach jest możliwy po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

2. W przypadku jeżeli bilet na Zajęcia został zakupiony on-line bilety należy odebrać w Kasach 

nie później niż na 20 min. przed wyznaczoną godziną Zajęć, podając nr rezerwacji, dane 

podmiotu dokonującego rezerwacji oraz przedkładając dokument sprzedaży (paragon lub 

fakturę).  

3. Na Zajęcia należy przyjść na 15 minut przed ich rozpoczęciem. Opiekun(ka) grupy stawia się z 

ważnym biletem w Punkcie Informacji w Bramie Poznania. W holu głównym z grupą spotka 

się osoba prowadząca Zajęcia.   

4. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że grupa spóźni się na zajęcia wówczas kupujący Zajęcia 

lub nauczyciel/opiekun ma obowiązek poinformować o tym Organizatora zajęć dzwoniąc 

pod numer tel. 61 647 7634. 

5. W przypadku późniejszego przyjścia grupy, zajęcia zostają skrócone o czas spóźnienia.  

6. W Zajęciach mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży liczące maksymalnie 15 

uczestników(czek) oraz maksymalnie 2 opiekunów(ek). 

7. Osoby prowadzące Zajęcia nie sprawują bezpośredniej opieki nad grupą, w szczególności 

składającą się z osób nieletnich.  

8. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach pozostają pod nadzorem opiekunów(ek), którzy 

biorą odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz ewentualne szkody powstałe podczas 

przebywania na terenie Bramy Poznania. 
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9. Opiekunowie(ki) zobowiązani są do pozostania przez cały czas trwania Zajęć z grupą i biorą 

odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży. 

10. Uczestnicy(czki) zajęć zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej 

Zajęcia oraz pracowników(czek) Bramy Poznania. 

11. Jeśli grupa nie stosuje się do zaleceń osoby prowadzącej, Zajęcia mogą zostać przerwane. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Zajęć z 

uzasadnionych powodów.  

13. W przypadku złej pogody o przerwaniu zajęć decyduje opiekun(ka). Zostaje wówczas spisany 

Protokół przerwania Zajęć. Zajęcia mogą odbywać się w całości pod nawisem Amfiteatru 

Bramy Poznania.  

14. W razie nieprzewidzianej nieobecności osoby prowadzącej Zajęcia, Organizator może 

zaproponować inną aktywność dostosowaną do wieku uczestników(czek). 

15. Uczestnicy(czki) zajęć oraz ich opiekunowie(ki) zobowiązani są do przestrzegania aktualnie 

(w dniu wizyty) obowiązujących wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz do wytycznych zamieszczonych na stronie Bramy Poznania  

III. Postanowienia końcowe  

1. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany dokonanej rezerwacji w uzasadnionych przypadkach. 

Osobom, które dokonały wcześniejszej rezerwacji, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu 

Zajęć (jeżeli jest to możliwe) lub zwrot opłaty za Zajęcia.  

2. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian wprowadzanych w niniejszym Regulaminie, o 

których Zwiedzający zostaną poinformowani poprzez stronę Bramy Poznania oraz w Punkcie 

Informacji w Bramie Poznania.  

3. Więcej informacji na temat rezerwacji zajęć można uzyskać w Punkcie Informacji i pod nr tel. 

61 647 7629. 

4. Uczestnictwo w Zajęciach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 

fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu Zajęć oraz wizerunku ich 

uczestników(czek) dla celów publikacji na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, w publikacjach drukowanych, materiałach promocyjnych. 
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