Regulamin organizacji podróży - określający zasady zwrotu kosztów
i organizacji podróży krajowych i zagranicznych oraz organizacji i pokrycia
kosztów noclegów dla osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: „Regulamin”)
§ 1.
Zakres przedmiotowy Regulaminu
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wybranych wydarzeń
organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie,
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem" lub „Muzeum".
2. Po dokonaniu przez Organizatora wyboru Osób uczestniczących w danym wydarzeniu z
Polski lub z zagranicy (dalej: „Osoby uczestniczące”) Organizator przekaże Osobom
uczestniczącym drogą mailową informacje: czy w ramach danego wydarzenia będzie
dokonywał zwrotu kosztów podróży oraz w jakiej formie i wysokości, czy będzie
organizował podróż oraz czy będzie organizował nocleg lub pokrywał jego koszty.
W razie, gdy Organizator będzie dokonywał powyższych czynności, wraz z informacją
zostanie przesłany Osobie uczestniczącej formularz (dalej: „Wniosek”), stanowiący
załącznik do Regulaminu wraz ze wskazaniem terminu, w którym należy odesłać
uzupełniony Wniosek Organizatorowi. Zwrot kosztów lub organizacja podróży lub
pokrycia kosztów noclegu odbywać się będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 2.
Częściowy zwrot kosztów podróży
1. O częściowy zwrot kosztów podróży mogą ubiegać się Osoby uczestniczące
zamieszkujące lub przebywające na stałe poza miejscowością, w której odbywa się dane
wydarzenie.
2. W przypadku gdy wydarzenie odbywa się w kilku miejscowościach i jedną z miejscowości
jest miejsce zamieszkania Osoby uczestniczącej, Osoba uczestnicząca może także ubiegać
się o częściowy zwrot kosztów podróży przez Organizatora.

3. Częściowy zwrot kosztów podróży przysługuje maksymalnie do wysokości kwot
ryczałtowych określonych przez koordynatora/koordynatorkę wydarzenia i podanych
mailowo Osobom uczestniczącym w wydarzeniu po okazaniu dowodów poniesienia
kosztów podróży.
4. Częściowemu zwrotowi podlegają poniesione przez Osobę uczestniczącą koszty podróży
transportem zbiorowym, t.j:
a) bilety kolejowe II klasy,
b) bilety lotnicze,
c) bilety autobusowe międzymiastowe (PKS) i międzynarodowe,
d) bilety zbiorowej komunikacji prywatnej.

5. Częściowemu zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu samolotem na trasach krajowych
w Polsce, samochodem prywatnym, taksówką oraz bilety komunikacji miejskiej.
6. Każdorazowo ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości częściowego zwrotu kosztów
podróży podejmuje koordynator/koordynatorka danego wydarzenia, uwzględniając
założenia i budżet danego wydarzenia. O ostatecznej wysokości częściowego zwrotu
kosztów podróży Osoby uczestniczące zostaną poinformowane drogą mailową.
7. Decyzja w sprawie przyznania i ustalenia wysokości częściowego zwrotu kosztów
podróży, o której mowa powyżej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Warunkiem otrzymania częściowego zwrotu kosztów podróży jest udział Osoby
uczestniczącej w danym wydarzeniu potwierdzony własnoręcznym podpisem na liście
obecności. W przypadku osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia złożenie
własnoręcznego podpisu, możliwe jest złożenie podpisu przez asystenta/asystentkę
osoby z niepełnosprawnością lub potwierdzenie uczestnictwa przez
pracownika/pracowniczkę Muzeum.
9. Częściowy zwrot kosztów podróży przysługuje na trasie: z miejsca zamieszkania lub
miejsca stałego pobytu do miejsca odbywania się danego wydarzenia (wynikającego z
zatwierdzonego programu danego wydarzenia) i z powrotem.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator (na wniosek Osoby uczestniczącej przekazany
drogą mailową) może dokonać częściowego zwrotu kosztów podróży na innej trasie niż
określona ust. 9 powyżej. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował każdorazowo
koordynator/koordynatorka wydarzenia.

11. Organizator nie dokona częściowego zwrotu kosztów podróży w przypadku rezygnacji
Osoby uczestniczącej z udziału w danym wydarzeniu lub rezygnacji z udziału w części
wydarzenia w trakcie jego trwania, a także w przypadku niedopuszczenia Osoby
uczestniczącej do udziału w danym wydarzeniu przez Organizatora z winy Osoby
uczestniczącej.
12. Częściowy zwrot kosztów podróży przez Organizatora obejmuje koszt biletów na dzień
rozpoczęcia i zakończenia danego wydarzenia zgodnie z jego zaakceptowanym
programem, z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy dane wydarzenie rozpoczyna się
w godzinach porannych lub kończy w godzinach wieczornych częściowy zwrot kosztów
podróży może objąć także koszt biletów na dzień przed rozpoczęciem i dzień po
zakończeniu danego wydarzenia zgodnie z jego zaakceptowanym programem.
13. W uzasadnionych przypadkach Organizator (na wniosek Osoby uczestniczącej przekazany
drogą mailową) może dokonać częściowego zwrotu kosztów podróży
w terminach innych niż określone ust. 12 powyżej. Decyzję w tym zakresie będzie
podejmował każdorazowo koordynator/koordynatorka wydarzenia.
14. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z wcześniejszego przyjazdu
lub późniejszego wyjazdu Osoby uczestniczącej.
15. Koszt ubezpieczenia podróżnego (na wypadek choroby lub NNW) Osoby uczestniczące
pokrywają we własnym zakresie.
16. Częściowy zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie przedłożonych faktur imiennych
lub biletów lub rachunków i wypełnionego przez Osobę uczestniczącą Wniosku oraz listy
obecności potwierdzającej udział w danym wydarzeniu, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.
Przedłożenie ww. dokumentów może nastąpić poprzez przesłanie skanów na adres mailowy
koordynatora/koordynatorki wydarzenia.

17. Wymagane dokumenty stanowiące podstawę do częściowego zwrotu kosztów podróży,
z wyłączeniem listy obecności, należy przedłożyć Organizatorowi w terminie do 14 dni
roboczych po zakończeniu danego Wydarzenia.
18. Częściowy zwrot kosztów podróży nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia
wymaganych dokumentów, przelewem na osobisty rachunek bankowy Osoby
uczestniczącej wskazany we Wniosku. Zwroty są dokonywane tylko za pośrednictwem
przelewów bankowych.

19. Częściowy zwrot kosztów podróży nastąpi w walucie polskiej (PLN).
W przypadku gdy Osoba uczestnicząca dokona zapłaty w walucie obcej kwota zwrotu
zostanie obliczona na podstawie średniego kursu waluty, w której dokonano płatności za
bilety, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień dokonania
rozliczenia, z zastrzeżeniem że Muzeum nie pokrywa ewentualnych kosztów przelewu
określanych przez bank, z którego usług korzysta osoba uczestnicząca.
20. W wyjątkowych przypadkach częściowy zwrot kosztów podróży może nastąpić w innej
walucie niż polska (PLN). W takich przypadkach organizator przekaże Osobom
uczestniczącym drogą mailową informacje o takiej możliwość przed wydarzeniem i
wskaże waluty, w których możliwy jest zwrot.

§ 3.
Zwrot całości kosztów podróży lub organizacja podróży
1. O całkowity zwrot kosztów podróży bądź o organizację i pokrycie kosztów podróży przez

Organizatora mogą ubiegać się Osoby uczestniczące zamieszkujące lub przebywające na
stałe poza miejscowością, w której odbywa się dane wydarzenie.
2. W przypadku gdy wydarzenie odbywa się w kilku miejscowościach i jedną z miejscowości

jest miejsce zamieszkania Osoby uczestniczącej, Osoba uczestnicząca może także ubiegać
się o całkowity zwrot kosztów podróży bądź organizację i pokrycie kosztów podróży przez
Organizatora.
3. Zwrotowi podlegają poniesione przez Osobę uczestniczącą koszty podróży transportem

zbiorowym, t.j.:
a) bilety kolejowe II klasy,
b) bilety lotnicze,
c) bilety autobusowe międzymiastowe (PKS) i międzynarodowe,
d) bilety zbiorowej komunikacji prywatnej.
4. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu samolotem na trasach krajowych w Polsce,

samochodem prywatnym, taksówką oraz bilety komunikacji miejskiej.
5. Każdorazowo ostateczną decyzję o zwrocie całości kosztów podróży, które poniesie

Osoba uczestnicząca lub o organizacji podróży i pokryciu jej kosztów podejmuje
koordynator/koordynatorka danego wydarzenia. Osoby uczestniczące zostaną
poinformowane o decyzji drogą mailową.

6. Decyzja o zwrocie całości kosztów podróży, które poniesie Osoba uczestnicząca lub

o organizacji podróży i pokryciu jej, o której mowa powyżej jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
7. Koszty podróży zwracane są pod warunkiem udziału Osoby uczestniczącej w całości

danego Wydarzenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
W przypadku osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia złożenie własnoręcznego
podpisu, możliwe jest złożenie podpisu przez asystenta/asystentki osoby z
niepełnosprawnością lub potwierdzenie uczestnictwa przez pracownika/pracowniczkę
Muzeum.
8. Całkowity zwrot kosztów podróży przysługuje na trasie: z miejsca zamieszkania lub

miejsca stałego pobytu do miejsca/miejsc odbywania się danego wydarzenia
(wynikającego z zatwierdzonego programu danego wydarzenia) i z powrotem.
9. W uzasadnionych przypadkach Organizator na wniosek Osoby uczestniczącej przekazany

drogą mailową może dokonać całościowego zwrotu kosztów podróży lub organizacji
podróży i pokrycia kosztów na innej trasie niż określona w ust. 8 powyżej. Decyzję w tym
zakresie będzie podejmował każdorazowo koordynator/koordynatorka wydarzenia.
10. Organizator nie dokona całkowitego zwrotu kosztów podróży w przypadku rezygnacji

Osoby uczestniczącej z udziału w danym wydarzeniu lub rezygnacji z części wydarzenia w
trakcie jej trwania, a także w przypadku niedopuszczenia Osoby uczestniczącej do udziału
w danym wydarzeniu przez Organizatora z winy Osoby uczestniczącej.
11. Całkowity zwrot kosztów podróży bądź organizacja i pokrycie kosztów podróży przez

Organizatora obejmuje koszt biletów na dzień rozpoczęcia i zakończenia danego
wydarzenia zgodnie z jego zaakceptowanym programem, z zastrzeżeniem, że
w przypadku kiedy dane wydarzenie rozpoczyna się w godzinach porannych lub kończy
w godzinach wieczornych całkowity zwrot kosztów podróży bądź organizacja podróży
może objąć także koszt biletów na dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu
danego wydarzenia zgodnie z jego zaakceptowanym programem.
12. W uzasadnionych przypadkach Organizator (na wniosek Osoby uczestniczącej przekazany

drogą mailową) może dokonać całkowitego zwrotu kosztów podróży
w terminach innych niż określone ust. 11 powyżej. Decyzję w tym zakresie będzie
podejmował każdorazowo koordynator/koordynatorka wydarzenia.

13. W przypadku podjęcia decyzji przez Organizatora, na Wniosek Osoby uczestniczącej o

organizacji podróży i pokryciu jej kosztów - Organizator dokona zakupu biletów na trasie:
z miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, z miejsca wyznaczonego przez
Organizatora lub miejsca określonego w ust. 9 powyżej, do miejsca odbywania się
danego wydarzenia (wynikającego z zatwierdzonego programu danego Wydarzenia)
i z powrotem.
14. W przypadku nieuzasadnionego odwołania przez Osobę uczestniczącą uczestnictwa

w danym Wydarzeniu lub rezygnacji z udziału części Wydarzenia w trakcie jego trwania,
a także w przypadku niedopuszczenia Osoby uczestniczącej do udziału w danym
Wydarzeniu przez Organizatora z winy Osoby uczestniczącej, Osoba uczestnicząca jest
zobowiązana do dokonania zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych
z organizacją podróży w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
15. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z wcześniejszego przyjazdu

lub późniejszego wyjazdu Osoby uczestniczącej.
16. Koszt ubezpieczenia podróżnego (na wypadek choroby lub NNW) Osoby uczestniczące

pokrywają we własnym zakresie
17. Całkowity zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie przedłożonych faktur imiennych

lub biletów lub rachunków, wypełnionego przez Osobę uczestniczącą Wniosku do
Regulaminu oraz podpisanej przez Osobę uczestniczącą listy obecności na danym
Wydarzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej. Przedłożenie ww. dokumentów może nastąpić
poprzez przesłanie skanów na adres mailowy koordynatora/koordynatorki wydarzenia
18. Wymagane dokumenty stanowiące podstawę całkowitego zwrotu kosztów podroży,

z wyłączeniem listy obecności należy przedłożyć w terminie do 14 dni roboczych po
zakończeniu danego Wydarzenia.
19. Całkowity zwrot kosztów podróży nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia

ww. dokumentów, przelewem na osobisty rachunek bankowy Osoby uczestniczącej
wskazany we Wniosku. Zwroty są dokonywany tylko za pośrednictwem przelewów
bankowych.
20. Całkowity zwrot kosztów podróży nastąpi w walucie polskiej (PLN).

W przypadku gdy Osoba uczestnicząca dokona zapłaty w walucie obcej kwota zwrotu
zostanie obliczona na podstawie średniego kursu waluty, w której dokonano płatności za
bilety, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień dokonania

rozliczenia, z zastrzeżeniem że Muzeum nie pokrywa ewentualnych kosztów przelewu
określanych przez bank, z którego usług korzysta osoba uczestnicząca.
21. W wyjątkowych przypadkach całościowy zwrot kosztów podróży może nastąpić w innej

walucie niż polska (PLN). W takich przypadkach Organizator przekaże Osobom
uczestniczącym drogą mailową informacje o takiej możliwość przed wydarzeniem i
wskaże waluty, w których możliwy jest zwrot.
22. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Organizator może zapewnić usługę

transportu środkiem komunikacji zbiorowej, tj. wynajem autokaru/busa, zakup biletów
komunikacji miejskiej.

§ 4.
Organizacja noclegu
1.

W ramach wskazanych Wydarzeń Organizator może zapewnić noclegi dla Osób
uczestniczących w danym wydarzeniu.

2.

Organizator zapewnia nocleg Osobom uczestniczącym które we Wniosku zgłoszeniowym
dla danego wydarzenia, poinformowały o potrzebie skorzystania
z noclegu w miejscu wydarzenia.

3.

O zapewnienie noclegu mogą ubiegać się Osoby uczestniczące zamieszkujące lub
przebywające na stałe poza miejscowością, w której odbywa się dane wydarzenie.

4.

W uzasadnionych okolicznościach Organizator może podjąć decyzję o zapewnieniu
noclegu także Osobom uczestniczącym zamieszkującym lub przebywającym na stałe w
miejscowości, w której odbywa się wydarzenie.

5.

Miejsca noclegowe dla Osób uczestniczących w danym wydarzeniu zostaną zapewnione
w hotelu (hostelu, schronisku itp.), z którym Organizatora łączy odrębna umowa.

6.

W przypadku nieuzasadnionego odwołania przez Osobę uczestniczącą uczestnictwa w
danym wydarzeniu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia danego
wydarzenia, Osoba uczestnicząca jest zobowiązana do dokonania zwrotu poniesionych
przez Organizatora kosztów związanych z organizacją noclegu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania.

7.

Organizacja noclegu obejmuje nocleg w dniach od rozpoczęcia do zakończenia danego
Wydarzenia (zgodnie z zatwierdzonym programem danego wydarzenia).

8.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Osoba uczestnicząca może ubiegać się
o zapewnienie noclegu w dniu poprzedzającym dane wydarzenie lub następującym po
zakończeniu danego wydarzenia.

9.

Każdorazowo ostateczną decyzję o organizacji noclegu podejmuje
koordynator/koordynatorka danego wydarzenia. Osoby uczestniczące zostaną
poinformowane o decyzji drogą mailową.

10. Decyzja o organizacji noclegu, o której mowa powyżej jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
2. Udział Osoby uczestniczącej w danym wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją
Regulaminu. Regulamin jest udostępniany przez Organizatora m.in. na stronie
internetowej Organizatora lub przesłany mailowo do Osób uczestniczących lub
partnerskiej organizacji współodpowiedzialnej za rekrutację Osób uczestniczących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
O zmianach Regulaminu Organizator będzie każdorazowo informował Osoby
uczestniczące.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji lub odwołania wydarzenia
z uzasadnionych przyczyn w tym z powodu siły wyższej. W przypadku odwołania danego
Wydarzenia Osobom uczestniczącym nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

