REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W
MUZEUM
NADWIŚLAŃSKIM W KAZIMIERZU DOLNYM

I. Organizacja zajęć
• Zajęcia edukacyjne prowadzone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz
dla dorosłych. Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć dla osób
niepełnosprawnych.
• Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym oraz zaproszonych gości.
• Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz czasu trwania zajęć w
poszczególnych oddziałach Muzeum znajdują się na stronie internetowej
Muzeum (www.mnkd.pl, w zakładce EDUKACJA).
• Dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież szkolna do 18 roku
życia i/lub ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
liceach, pozostaje pod opieką opiekunów/rodziców/nauczycieli podczas
całego pobytu w Muzeum oraz w trakcie zajęć.
• Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do przepisów BHP
oraz poleceń pracownika Muzeum prowadzącego zajęcia. Brak odpowiedniego
zachowania może skutkować przedwczesnym zakończeniem zajęć.
• Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia, brak informacji o
ewentualnym spóźnieniu może skutkować ich skróceniem lub odwołaniem.
• W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian
w programie zajęć edukacyjnych.
• Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w
Muzeum i ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za dyscyplinę
uczniów podczas zajęć.
• Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają
jego rodzice lub opiekun.
• Udział, bez zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia, w lekcjach muzealnych,
prelekcjach, warsztatach itp. zajęciach oraz w zwiedzaniu ekspozycji
muzealnych, jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub dokonywanie innego rodzaju
zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie
tego wizerunku i głosu w celach statutowych Muzeum.Uczestnikowi nie
przysługuje żadne roszczenie wobec Muzeum z tego tytułu.

II. Rezerwacja
• Na zajęcia obowiązują zapisy. Rezerwacji zajęć można dokonać poprzez
formularz zgłoszeniowy na stronie www.mnkd.pl w zakładce EDUKACJA lub
telefonicznie, dzwoniąc do poszczególnych oddziałów MNKD, od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
• Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcji muzealnych, wycieczek,
wykładów pokazów oraz oprowadzania po ekspozycjach) nie może przekroczyć
30 osób.
• Grupa uczestników zajęć warsztatowych nie może przekroczyć 20 osób. W
Manufakturze Muzealnej oraz Oddziale Przyrodniczym w wielkość grupy
uzależniona jest od indywidualnych ustaleń stron.
• Rezerwując zajęcia należy określić: nazwę i adres instytucji, imię i
nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, adres email, termin zajęć,
przewidywaną godzinę zajęć, temat lekcji, liczbę uczestników, liczbę
opiekunów.
• Rezygnację z zajęć przez Zamawiającego należy zgłosić najpóźniej na
jeden dzień przed planowanymi zajęciami. W przypadku braku informacji
Zamawiający ponosi pełne koszty zajęć.
• Rezerwacja, a także udział w zajęciach, są równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
III. Opłaty
• Udział w zajęciach jest odpłatny. Ceny poszczególnych zajęć oraz ceny
biletów zamieszczone są w ich opisach na stronie internetowej Muzeum
www.mnkd.pl, w zakładce EDUKACJA.
• Opłaty można dokonać tylko na miejscu.
• Opłaty dokonać należy przed rozpoczęciem zajęć.
• Faktury VAT wystawiane są na miejscu, na życzenie zamawiającego.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.

