
 

 

Regulamin lekcji muzealnych 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem lekcji muzealnych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą ul. 

Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa. 

2. Lekcje odbywają się od wtorku do czwartku o godzinach 10.00 i 12.30. 

3. Lekcje z przedstawieniami odbywają się w piątki o godzinie 10.00 i 12.30. 

4. Lekcja trwa od 60 do 90 minut, w zależności od tematu. 

5. Lekcje odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum, w sali edukacyjnej. Muzeum nie ma 

wystawy stałej na której prowadzone są lekcje muzealne. 

6. W przypadku gdy Muzeum zorganizuje wystawy czasowe, lekcje mogą odbywać  się  

w przestrzeni wystawy czasowej. 

7. Muzeum nie zapewnia miejsca postojowego.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW LEKCJI 

1. Lekcja prowadzona jest przez pracownika Działu Edukacyjnego, zwanego dalej 

Prowadzącym. Uczestnicy lekcji są zobowiązani do wykonywania poleceń Prowadzącego. 

2. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i są 

zobowiązani do aktywnej współpracy z Prowadzącym, zwłaszcza w kwestii utrzymania 

dyscypliny wśród uczestników lekcji. 

3. Przed przyjściem do Muzeum należy przypomnieć uczestnikom zasady zachowania się w 

instytucjach kultury oraz zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym 

regulaminem. 

4. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników zajęć 

Prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane. 

5. W przypadku zniszczenia sprzętu edukacyjnego i innych sprzętów muzealnych przez 

uczestnika lekcji, Muzeum w uzasadnionych przypadkach ma prawo dochodzić kosztów 

naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekuna grupy. 

6.  Sala lekcyjna jest monitorowana za pomocą kamer. 

7. W przypadku spóźnienia się grupy lekcja nie będzie przedłużana. 

 

OCHRONA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW LEKCJI 

1. Muzeum ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników lekcji na zasadach 

określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2)  ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

2. Lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w lekcji jest 

równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie 

lub dokonywanie innego rodzaju zapisy lekcji (w tym wizerunku uczestników) oraz na 

pokazywanie lub rozpowszechnianie  tego materiału  na stronach internetowych Muzeum, 

związanych z działalnością edukacyjną. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie 

przysługują żadne roszczenie wobec Muzeum z tego tytułu. 

 

 



 

 

REZERWACJE LEKCJI MUZEALNYCH 

1. Rezerwacji lekcji dokonuje się w Dziale Edukacji Muzeum Historii Polski mailowo 

(oferta.edu@muzhp.pl) lub telefonicznie  22 211 90 47/ 22  211 90 08. 

2. Aby zarezerwować lekcję należy wysłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy, dostępnego na 

stronie www.muzhp.pl zakładka Edukacja. 

3. Rezerwacji trzeba dokonać co najmniej dwa tygodnie przed terminem lekcji. 

4. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób w przypadku lekcji muzealnej.  

5. Grupa musi liczyć minimalnie 30 osób w przypadku lekcji z przedstawieniem. 

6. Muzeum nie ma możliwości prowadzenia dwóch lekcji równolegle. 

7. Rezerwacja, a także udział w lekcji są równoznaczne z akceptacją regulaminu lekcji. 

8. Lekcję można odwołać co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem. 

OPŁATY 

1. Uczestnictwo w lekcjach jest odpłatne.  

2. Lekcja Muzealna kosztuje 80 zł/grupa.  

3. Lekcja Muzealna z przedstawieniem kosztuje 18 zł/uczeń . Minimalna liczba uczestników 

zajęć to  30 uczniów.  

4. Płatności dokonuje się przelewem przed lekcją lub gotówką na miejscu. Przelew na konto: 

Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku 77 1130 1017 0020 1461 6420 0001.  

W przypadku płatności przelewem prosimy o przedstawienie potwierdzenia przelewu. 
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