
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH MMW ORAZ GRUP PRZEWODNICKICH 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych jest uprzednie zgłoszenie pod adresem e-mail: 

rezerwacja@muzeummw.pl udziału grupy zorganizowanej i uzgodnienie terminu oraz kosztów i sposobu 

zapłaty.  

Uczestnicy winni przybyć do Muzeum MW w czasie umożliwiającym punktualne rozpoczęcie zajęć. 

Dotarcie grupy zorganizowanej później niż 15 min. po planowanym czasie rozpoczęcia zajęć/zwiedzania 

może skutkować ich odwołaniem lub skróceniem. 

Okrycie wierzchnie, torby, plecaki zalecamy zostawić w szatni muzealnej przed rozpoczęciem zajęć. 

Podczas trwania zajęć opiekę merytoryczną nad uczestnikami sprawuje pracownik Muzeum MW. Jednak 

jeżeli zajdzie potrzeba zdyscyplinowania dzieci/młodzieży, leży to w gestii wychowawców grup.  

Pracownicy Muzeum MW nie są odpowiedzialni za uczestników zajęć przed rozpoczęciem zajęć ani po ich 

zakończeniu. Odpowiedzialność spoczywa na opiekunach grup. Na terenie Muzeum MW  dzieci i młodzież 

nie mają pozostawać bez opieki wychowawców. 

Opiekunowie grup zorganizowanych przez cały czas trwania wizyty w Muzeum MW i zajęć edukacyjnych 

zobowiązani są zapewnić i utrzymać dyscyplinę wśród uczestników zajęć oraz sprawować nad nimi pieczę. 

Pracowników Muzeum MW nie obciąża obowiązek opieki nad uczestnikami zajęć (w szczególności 

małoletnimi). 

W razie pozostawienia grup bez opiekunów prawnych tylko z pracownikiem Muzeum MW – edukator lub 

przewodnik ma prawo odwołać zajęcia / odmówić  kontynuowania zajęć lub oprowadzania. 

Muzeum MW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z braku 

właściwego nadzoru nad uczestnikami zajęć edukacyjnych, sprawowanego przez opiekunów zgodnie z 

punktem poprzednim, w tym za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć. Za szkody te pełną 

odpowiedzialność ponoszą, inne niż Muzeum MW, osoby fizyczne lub prawne ustalone zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Uczestnik zajęć lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika takich zajęć zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie lub niepełnoletniego uczestnika zajęć, chyba że szkoda 

powstanie w sposób zawiniony przez pracownika Muzeum MW. 

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych oraz przepisów BHP i 

przeciwpożarowych na terenie Muzeum MW, jak i terenie realizacji zajęć edukacyjnych, pod groźbą 

skreślenia z listy uczestników; w przypadku odpłatności za zajęcia, skreślenie z listy uczestników z 

powodów określonych niniejszym punktem nie powoduje zwrotu uiszczonej opłaty. 


