
REGULAMIN

„FERII Z PORCELANĄ”
31.01.2023 r. do 10.02.2023 r.

Celem  zajęć  jest  edukacja,  popularyzacja  i  promocja  lokalnego  dziedzictwa  historycznego  
i kulturowego. Taka forma zajęć wiąże się z zasadami obcowania w grupie. Aby zapewnić zdrowy 
i bezpieczny pobyt prosimy uczestników, aby stosowali się do niniejszego regulaminu.
 

1. Uczestnik „FERII Z PORCELANĄ” ma obowiązek:
 przestrzegać regulaminu zajęć muzealnych,
 przestrzegać  zasad  bezpiecznego  poruszania  się  w  Muzeum,  w  obiektach  podlegających

Muzeum, w obrębie trasy turystycznej i traktów komunikacyjnych,
 przestrzegać regulaminu instrukcji przeciwpożarowej,
 wykonywania poleceń opiekunów, rodziców i instruktorów zajęć,
 korzystać  z  urządzeń  i  materiałów  jedynie  za  zgodą  i  w  obecności  instruktora,  opiekunów/

rodziców.
 czynnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Muzeum.

2. Uczestników zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 68 363 83 70, kom. 797
000 792) lub na e-mail: k.krasowska@muzeumzary.pl. 

3. Przed  zajęciami  uczestnicy  proszeni  są  o  pozostawienie  okryć  wierzchnich  oraz  wszelkich
plecaków i toreb w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez obsługę Muzeum.

4. W Muzeum nie zezwala się na dotykanie eksponatów. 
5. Na zajęcia organizowane przez Muzeum, dzieci przychodzą z opiekunami / rodzicami.
6. Opiekunowie/ rodzice mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i

biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników podczas zajęć.
7. Opiekunowie/ rodzice grupy są zobowiązani do aktywnej współpracy z instruktorem zwłaszcza 

w kwestii utrzymania dyscypliny uczestników zajęć.
8. Na  terenie  Muzeum,  w  obiektach  podlegających  Muzeum,  w  obrębie  trasy  turystycznej  

i traktów komunikacyjnych obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania
środków odurzających.

9. Zabrania  się  oddalania  od  grupy  oraz  opuszczania terenu  Muzeum  bez  wiedzy  i  zgody
opiekunów/ rodziców i instruktorów zajęć.

10. Nieprzestrzeganie  regulaminu  może  spowodować  niedopuszczenie  dziecka  do  udziału  
w zajęciach.

11. Muzeum jest wyposażone w monitoring.
12. Zajęcia  będą  fotografowane  lub  filmowane  w  całości  lub  w  części,  w  szczególności  

w celu związanym z promocją działań edukacyjnych.
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