Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Nr 9/2022
z dnia 25 maja 2022 r.

Cennik biletów wstępu
do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w ramach Programu
„Kulturalna szkoła na Mazowszu”
oraz
Zasady i warunki udziału w Programie

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE I IMPREZY KULTURALNE GRUP
ZORGANIZOWANYCH* W RAMACH PROGRAMU
pn.: „KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU”
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)
Nazwa skrócona na potrzeby programu
Nazwa
Cena
kasowego
Bilet wstępu uczeń – Kulturalna szkoła
na Mazowszu

1 zł/os.

Bilet wstępu uczeń - Kult.Szk. na Maz

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób, które dokonały
wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy
powyżej 45 osób są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.
W dniu nieodpłatnym (wtorek), zwiedzanie przez grupy zorganizowane* z przewodnikiem i rezerwacją jest
możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za dodatkową zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa
przewodnicka dla grupy są odpłatne - zgodnie z cennikiem.

Zasady i warunki udziału w Programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu ” w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
§ 1.
Informacje ogólne
1. Inicjatorem programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, zwanego dalej
„Programem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Program jest realizowany przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest
Samorząd Województwa Mazowieckiego, a wśród nich Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze (dalej: Muzeum).

3. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne będą mogły skorzystać z oferty
Muzeum za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika.
Program dotyczy skorzystania z podstawowej oferty naszej instytucji, to jest:
- zwiedzanie wszystkich obiektów z Przewodnikiem
- zwiedzanie jednego obiektu z Przewodnikiem
- lekcje muzealne
- warsztaty muzealne
- spektakle (Teatr Jednego Aktora)
- koncerty (Koncert Niedzielny)
zgodnie z aktualną ofertą Muzeum.
Niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w Muzeum (np.
skorzystanie przez daną grupę z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji
muzealnej), całkowity koszt wstępu ucznia do instytucji kultury w ramach programu
wyniesie 1 zł brutto.
Nie dotyczy m.in.: działań fakultatywnych, dodatkowych np. organizacji ogniska/grilla,
przejażdżek konnych, gastronomii, zakupów w sklepie z pamiątkami, wystąpień gościnnych,
okazjonalnych realizowanych w całości przez podmioty/firmy zewnętrzne lub
współorganizowane przez podmioty/firmy zewnętrzne np.: poprzez użyczenie przestrzeni.
4. Program jest realizowany w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2.
Cele i zadania
Program jest organizowany w celach:
1) upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje
wychowawcze i edukacyjne;
2) inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów
do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu;
3) rozwijania zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie
z różnych form działalności kulturalnej;
4) umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy często
z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają
do niego utrudniony dostęp.
§ 3.
Warunki uczestnictwa
1)

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia,
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

2) W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie
zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie
z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452
z późn. zm.)

3) Warunkiem uczestnictwa w programie jest wcześniejsze, telefoniczne (023 671 70 25)
umówienie wizyty w Muzeum, a następnie złożenie w dniu przyjazdu w kasie
Muzeum zgłoszenia dostępnego do pobrania na stronie internetowej Muzeum
podpisanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę.
4) WAŻNE: W karcie zgłoszenia w rubryce „cel” należy dokładnie wpisać zgodnie
z wyszczególnieniem w § 1. pkt 3, z jakiej oferty grupa chce skorzystać, np.
zwiedzanie wszystkich obiektów z Przewodnikiem lub zwiedzanie jednego obiektu
z Przewodnikiem i/lub lekcja muzealna i/lub warsztaty i/lub koncert Niedzielny – ze
wskazaniem liczby oraz tytułów wybranych wydarzeń.
5) Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor
szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie,
że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.
6) Oceny zgłoszenia pod względem formalnym
dokonuje Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze.
7) Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia
się na stronach internetowej http://muzeumromantyzmu.pl/program-kulturalna-szkolana-mazowszu/

Cennik obowiązuje od dnia 26 maja 2022 r. do odwołania.

Załącznik nr 2
(pieczątka szkoły)
Zgłoszenie szkoły do Programu
„Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Niniejszym zgłaszamy naszą szkołę:
szkoła podstawowa
szkoła ponadpodstawowa
(prosimy wstawić x w odpowiedniej rubryce)
Do wypełnienia:
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
(ulica, kod pocztowy,
miejscowość)
Telefon szkoły
Adres e-mail szkoły
Długość trasy do instytucji
kultury (w km)
Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko)
Telefon
Adres e-mail
Ilość osób/grup
W tym ilość opiekunów
Termin:
Cel:

..................................., dnia ...............................

.....................................................
(podpis dyrektora szkoły)

