Regulamin spotkań „Urodziny w Muzeum”
1. Przyjęcia urodzinowe można zamówić osobiście lub telefonicznie z 10-dniowym
wyprzedzeniem w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie – obiekt
Basteja, park Piastowski 1 w godzinach pracy muzeum, tel. 91 577 18 85.
2. Zamawiając przyjęcie należy określić: termin, temat, liczbę uczestników (grupa nie
może być mniejsza niż 6 i przekraczać liczby 15 osób), nazwisko rodzica lub opiekuna,
z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.
3. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na przyjęcie.
4. Rezygnacja z zamówionego terminu możliwa jest najpóźniej 3 dni przed ustalonymi
zajęciami.
5. Zajęcia prowadzimy w soboty w stałych godzinach rozpoczęcia: godz. 10:00 i godz.
12:30 w Bastei w parku Piastowskim 1.
6. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny (120 minut).
7. Zajęcia urodzinowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
8. Opłatę za przyjęcie uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasie mieszczącej się
w Bastei w parku Piastowskim 1.
9. Opłata za przyjęcie wynosi 30 zł od osoby. Wstęp dla solenizanta i dwóch opiekunów
jest bezpłatny. Jeżeli rodzic-organizator jest posiadaczem Stargardzkiej Karty
Mieszkańca, oplata wynosi 17 zł od osoby.
10. Opiekunowie powinni przyjść do Bastei 15 minut przed zaplanowanym przyjęciem.
11. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować skróceniem trwania przyjęcia lub
odwołaniem zajęć.
12. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną.
13. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć.
14. Zajęcia prowadzone są przez animatorów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.
15. Uczestnicy
zobowiązani
są
wykonywać
polecenia
pracownika
Muzeum
Archeologiczno-Historycznym prowadzącego zajęcia oraz pracowników obsługi.
16. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Bastei i
biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci podczas zajęć. Opiekunami mogą być
maksymalnie 2 osoby dorosłe. Pozostali rodzice zobowiązani są do opuszczenia sali, a
ich wejście na wystawę wiąże się z wykupieniem biletu wstępu wg obowiązującego
cennika biletów.
17. Poczęstunek urodzinowy w postaci tortu, przekąsek i zimnych napojów oraz wszelkie
produkty spożywcze dostarczają i podają opiekunowie grupy. Pracownicy MAH
zapewniają wyłącznie naczynia jednorazowe oraz miejsce do przygotowania
poczęstunku (lodówka, zlew z bieżącą wodą, stół).
18. Zabrania się używania otwartego ognia (np. świeczek) w budynku Bastei. Świeczki
można zapalić i zdmuchnąć jedynie na zewnątrz.
19. Podpisanie niniejszego regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. W
przypadku naruszenia zasad obsługa Bastei może przerwać zajęcia. Przyjęcie
przerwane z winy opiekunów lub dzieci nie skutkuje zwrotem opłaty za bilety.
…………………………………………..
data i czytelny podpis opiekuna grupy

