Warunki udziału w „Warsztatach i zwiedzaniu Muzeum z okazji urodzin”.
W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze czeka wyjątkowa oferta dla dzieci, które wraz z przyjaciółmi
mogą przeżyć niezapomnianą przygodę. Warsztaty i zwiedzanie Muzeum z okazji urodzin to spotkanie
prowadzone nowymi metodami edukacyjnymi włączającymi dzieci w przestrzeń muzealną. Podczas
pierwszej części spotkania dzieci mają okazję zapoznać się ze zbiorami Muzeum oraz poszerzyć
wiedzę z zakresu historii, sztuki, muzyki oraz zabytkowej przyrody. Zwiedzanie mieszczących się na
terenie Zespołu Pałacowo - Parkowym obiektów dostosowane jest formą do wieku dzieci. Druga część
spotkania prowadzona w formie warsztatów przez edukatorów w Sali Edukacyjnej pozwala dzieciom
na rozwinięcie swoich umiejętności plastycznych. Tu jest przewidziany czas na tort i mały
poczęstunek. Sala położona na parterze umożliwia korzystanie z parkowej zieleni, w bezpośrednim
pobliżu znajduje się Ptaszarnia, stajnia oraz plac zabaw. Niepowtarzalny urok miejsca łączy walory
estetyczne i edukacyjne dla dzieci. Rodziców i opiekunów zapraszamy do Kawiarni pod Kasztanami
umiejscowionej przy Sali Edukacyjnej.
1. Organizatorem „Warsztatów i zwiedzania Muzeum z okazji urodzin” (dalej zwanych

„Spotkaniem”) jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako „Muzeum”).

2. Spotkanie można zamówić osobiście lub telefonicznie z 14- dniowym wyprzedzeniem w

godzinach pracy Muzeum, tel. 23 671 70 25.
3. Zamawiając Spotkanie należy określić: termin, liczbę uczestników (grupa nie może być
mniejsza niż 10 osób i przekraczać liczby 20 osób), nazwisko rodzica lub opiekuna, z którym
przybędzie grupa, telefon kontaktowy.
4. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Dotyczy to zarówno jubilatów i
solenizantów, jak również gości. Obecność młodszych dzieci jest możliwa tylko w przypadku,
jeśli indywidualną opiekę nad nimi w trakcie imprezy będzie sprawował rodzic lub opiekun.
5. Spotkania są organizowane w soboty oraz w niedzielę.
6. O rezygnacji z Spotkania (nie później niż na 5 dni przed terminem Spotkania, wówczas
wniesiona opłata podlega zwrotowi) należy niezwłocznie poinformować Muzeum telefonicznie
lub mailowo na adres: mr@muzeumromantyzmu.pl
7. Czas trwania Spotkania wynosi 3 godziny (180 minut).
8. Całkowity koszt Spotkania uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w spotkaniu
zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Muzeum:
http://muzeumromantyzmu.pl/urodziny-w-muzeum/
9. Opłatę za Spotkanie uiścić należy przed jego rozpoczęciem w kasie mieszczącej się w Pałacyku.
10. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją Warunków udziału w „Warsztatach i
zwiedzaniu Muzeum z okazji urodzin”.
11. Wstęp dla dwóch Opiekunów jest bezpłatny.
12. Opiekunowie powinni przybyć 15 minut przed zaplanowanym przyjęciem.
13. Za dzieci podczas Spotkania odpowiedzialni są Opiekunowie.
14. Na Spotkanie przy dostarczonym torcie wymagany jest dowód zakupu. Ze względów
bezpieczeństwa nie dopuszcza się ciastek, ciast lub tortów wykonanych samodzielnie.
15. Na torcie można ustawić wyłącznie tradycyjne świeczki (zabronione jest używanie świeczek
typu „fontanna”).
16. Po zakończeniu Spotkania opiekunowie zobligowani są do odebrania dzieci. Muzeum nie
zapewnia opieki po zakończeniu Spotkania.
17. W sytuacjach wyjątkowych lub w przypadku naruszenia niniejszych Warunków
lub Regulaminu zwiedzania Muzeum, Spotkanie może zostać skrócone bądź przerwane.

18. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestników Spotkania wyłączną odpowiedzialność
ponoszą Opiekunowie.
19. Przy okazji Spotkania istnieje możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej oferowanej w
Muzeum.
20. Na terenie Muzeum funkcjonuje system ochrony Muzeum w postaci monitoringu.
Opiekunowie dzieci wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego i dziecka w celach
promocyjnych oraz związanych z system ochrony.
21. Podczas Spotkania obowiązuje także Regulamin zwiedzania Muzeum.
22. Osoby zamawiające Spotkanie oraz uczestniczące w Spotkaniu oświadczają tym samym, że
zapoznały się z niniejszym Warunkami i akceptują ich treść.

