Zarządzenie wewnętrzne nr 74/2020
Dyrektora Hevelianum z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie określenia zasad udziału w zajęciach edukacyjnych
pn. „Pokazy wyjazdowe”

Na podstawie:
1) Na podstawie § 5 ust. 1-2 Zarządzenia nr 1216/20 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalania cen za bilety wstępu do
Hevelianum;
2) Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 345/18 z dnia 1 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Dyrektorowi Centrum
Hewelianum z późniejszymi zmianami;
zarządza się, co następuje:
§1.
1. Wprowadza się zajęcia edukacyjne pn. „Pokaz wyjazdowy” zwany dalej
Pokazem.
2. Pokaz przeprowadzany będzie w jednostkach oświatowych zlokalizowanych
na terenie Gdańska i okolic (w promieniu 60 km od Hevelianum), zwanych
dalej Szkołami.
3. Pokaz dedykowany jest uczniom następujących etapów edukacyjnych:
zerówka, edukacja wczesnoszkolna i szkoła podstawowa.
4. Pokaz będzie odbywać się w terminach ustalonych ze Szkołą.
5. Pokaz będzie odbywać się w siedzibie Szkoły.
6. Liczba osób uczestniczących w Pokazie wynosi minimum 20.
§2.
1. Opłata za udział jednego uczestnika w Pokazie wynosi 20 zł. Opiekunowie
uczestników biorą udział w Pokazie bezpłatnie.
2. Pokaz trwa ok. 45 minut.
3. W ramach wizyty w Szkole możliwe jest przeprowadzenie wielu Pokazów
w ciągu dnia, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony.
4. Dojazd na terenie Gdańska bezpłatny. Koszt dojazdu poza granice Gdańska
ustalany indywidualnie ze Szkołą.
§3.
1. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:00 pod numerem 58 742 33 52 lub drogą elektroniczną
wysyłając zapytanie na adres: edukacja@hevelianum.pl
2. Dokonanie rezerwacji Pokazu jest równoważne z akceptacją Regulaminu
Pokazu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Gwarancją rezerwacji terminu Pokazu jest dokonanie należnej opłaty za Pokaz,
przelewem na konto bankowe, nie później niż 14 dni przed planowanym
terminem Pokazu.

§4.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie ma
Zarządzenia nr 1216/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalania cen za bilety wstępu do Hevelianum;
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r.
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