REGULAMIN ZAJĘĆ
„Urodziny w Muzeum Inżynierii Miejskiej”
Oddział I: Zajezdnia
1.

Organizatorem zajęć „Urodziny w Muzeum” jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie (dalej „Muzeum”).

2.
3.

Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Maksymalna ilość dzieci biorących udział w zajęciach to 20. Grupa musi liczyć
minimum 8 osób.

4.

Urodziny są organizowane wyłącznie w soboty oraz w niedziele i rozpoczynają się
o godzinach: 10:30, 13:00 i 15:30, w sali E1 (hala E).

5.

Czas trwania Urodzin wynosi do 1 h 45 min., w tym: do 60 min. – zajęcia
edukacyjne, do 45 min. – urodzinowy poczęstunek, w tym czas na sprzątanie
zgodnie z pkt. 16 Regulaminu.

6.

Temat zajęć Urodzin należy uzgodnić z pracownikiem odpowiedzialnym za
rezerwację na 5 dni przed datą Urodzin telefonicznie: tel. 12 428 66 00 wew. 11
lub mailowo rezerwacja@mim.krakow.pl.

7.

Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować
uczestników urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim
panujących.

8.

9.

Całkowity koszt Urodzin uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział
w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie
internetowej Muzeum: https://www.mim.krakow.pl/godziny-otwarcia. Minimalna
liczba osób biorących udział w zajęciach: 8 osób. W przypadku mniejszej liczby
osób w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć za
kwotę odpowiadającą minimalnej liczby osób wymaganej do przeprowadzenia
zajęć (tj. 8 osób).
Opłata wstępna w wysokości ceny za udział w urodzinach 8 osób pobierana jest
najpóźniej 5 dni przed planowanymi urodzinami w kasie Muzeum. Dopłata za
rzeczywistą liczbę osób biorących udział w urodzinach dokonywana jest w kasie
Muzeum w dniu urodzin. Niedokonanie wpłaty ww. terminie traktuje się jako
rezygnację z Urodzin i zwolnienie zarezerwowanego terminu.

10.

Zajęcia rozpoczynają się po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu
przez opiekunów oraz wniesieniu opłaty.

11.

Poczęstunek urodzinowy zapewniają Opiekunowie Solenizanta we własnym
zakresie.

12.

O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Muzeum telefonicznie lub
mailowo na adres: rezerwacja@mim.krakow.pl. Muzeum zapewnia na czas trwania
uroczystości urodzinowej: edukatora, który poprowadzi zajęcia edukacyjne.

13.

Za dzieci podczas Urodzin odpowiedzialni są Opiekunowie, z tym, że podczas
zajęć i poczęstunku małym gościom mogą towarzyszyć najwyżej dwie osoby
dorosłe, które to osoby bezpłatnie towarzyszą dzieciom także w czasie
zwiedzania Muzeum. Pozostali Opiekunowie odbierają dzieci po zakończonych
Urodzinach.

14.

Do wyłącznej dyspozycji Solenizanta i jego gości na czas trwania poczęstunku
urodzinowego zostaje oddana sala E1 w hali E Muzeum Inżynierii Miejskiej.

15.

Przygotowanie poczęstunku pozostaje w gestii Opiekunów organizujących
przyjęcie. Poczęstunek można spożywać wyłącznie przy stołach. W celu
przygotowania stołu do poczęstunku Opiekunowie Solenizanta powinni stawić się
15 minut przed rozpoczęciem Urodzin. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie
mają 15 minut na posprzątanie po poczęstunku urodzinowym. Ze względów
bezpieczeństwa napoje muszą być serwowane w kartonowych opakowaniach ze
słomką lub w kubkach. Sugerujemy użycie łatwych do usunięcia nakryć
jednorazowych. Na torcie można ustawić wyłącznie tradycyjne świeczki
(zabronione jest używanie świeczek typu „fontanna”).

16.

Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie Solenizanta zobligowani są do odebrania
dzieci. Muzeum nie zapewnia opieki po zakończeniu Urodzin.

17.

Dzieci uczestniczące w Urodzinach mogą bezpłatnie zwiedzać wystawy Muzeum
(po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po poczęstunku urodzinowym) w godzinach
12:15-13:00, 14:45-15:30 oraz 17.15-18.00 wyłącznie w grupie wraz z
Opiekunami (na każde pięcioro dzieci przypada jeden Opiekun). W przypadku
grupy liczącej powyżej 10 osób podczas zwiedzania Muzeum wymagana jest
obecność dodatkowego opiekuna (1 dodatkowy opiekun na każde pięcioro dzieci),
który jest zobligowany do zakupienia biletu wstępu do Muzeum. Pozostali
Opiekunowie, którzy chcieliby zwiedzić Muzeum są zobowiązani do wykupienia
biletów. Czas zwiedzania 45 min.

18.

W sytuacjach wyjątkowych lub w wypadku naruszania niniejszego Regulaminu i
Regulaminu zwiedzania Muzeum, edukator może skrócić bądź przerwać Urodziny.

19.

Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestników Urodzin w Muzeum
wyłączną odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie.

