
 

REGULAMIN      

MUZEOGRANIE – urodziny w muzeum 

1. Organizatorem zajęć Muzeogranie – urodziny w muzeum jest Muzeum w Rybniku. 

2. Zajęcia oraz przyjęcie urodzinowe odbywają się na salach wystaw Muzeum w Rybniku 

w soboty i niedziele w godz. od 10.00 do 12.00. 

3. Zajęcia organizowane są dla osób od 7 roku życia. 

4. Grupa może liczyć od 5 do 10 osób plus 2 opiekunów (rodzice solenizanta) w przypadku osób 

niepełnoletnich. 

5. Opiekun zobowiązany jest poinformować uczestników zajęć o miejscu spotkania i zasad tam 

obowiązujących. 

6. Podczas Muzeogrania muzeum jest otwarte dla zwiedzających. 

7. Czas trwania do 2 godzin w tym: 1 godzina i 30 minut Muzeogranie (gra edukacyjna) i 30 

minut przyjęcie. 

8. Koszt udziału jednej osoby wynosi 25 złotych, opiekunowie nie płacą. 

9. Na czas trwania spotkania muzeum zapewnia dwie osoby prowadzące zajęcia.  

10. Muzeum przygotowuje stół do poczęstunku nakryty obrusem, filiżanki ze spodeczkiem, 

talerzyki deserowe, łyżeczki, herbatę, kawę, cukier, wodę w butelkach 0,5 l. Poczęstunek 

urodzinowy, ciasto, ewentualnie inne słodycze zapewniają opiekunowie grupy. 

11. Muzeum zapewnia 14 sztuk zaproszeń formatu A-6, 6 sztuk plakatów formatu A – 3 oraz 10 

sztuk certyfikatów formatu A-5 wg projektu muzeum. 

12. Wykonanie zdjęć pamiątkowych jest bezpłatne. 

13. Na terenie muzeum zabronione jest spożywanie alkoholu oraz używanie otwartego ognia 

(świeczki, fontanny na torcie, palenie papierosów). 

14. W sytuacji naruszenia zasad regulaminu Muzeogrania lub regulaminu zwiedzania muzeum 

lub kiedy wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

budynku osoby prowadzące zajęcia mogą je skrócić lub przerwać.  

15. Za szkody i zniszczenia powstałe podczas trwania Muzeogrania – urodzin w muzeum 

odpowiedzialność ponoszą opiekunowie solenizanta.  

16. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga „Regulamin zwiedzania Muzeum 

w Rybniku”. 

17. Każda ze stron może z 7 dniowym wyprzedzeniem zrezygnować z zajęć.  

18. Przynajmniej jeden opiekun grupy podpisuje regulamin w dniu odbioru zaproszeń.  

Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………… 

                                                                                                          …………………………………… 

                                                                                                                        (podpis) 

 



 

 


