
    
                                                              Zarządzenie p.o. dyrektora     
   
                                                                                                                        Muzeum Ślężańskiego nr 2 /2021 
                      
 
Regulamin lekcji muzealnych w Muzeum Ślężańskim w  
Sobótce 
 

Zalecenia dla uczestników zajęć  w warunkach pandemii 

1. Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w maskę ochronna 

lub przyłbicę. 

2. Uczestnik zajęć powinien zachowywać dystans 1,5 m od innych 

uczestników oraz prowadzącego. 

3. Uczestnik zajęć przed wejściem do muzeum i rozpoczęciem 

zajęć powinien zdezynfekować ręce z wykorzystaniem płynu 

udostępnionego przez muzeum. 

4. Zaleca się stosowanie przez uczestników warsztatów rękawiczek 

jednorazowych dostępnych w muzeum  

5. Odstęp między poszczególnymi uczestnikami (także podczas 

zajęć na zewnątrz) powinien wynosić minimum 1,5 m. 

6. Materiały pomocnicze przekazywane przez edukatora podczas 

zajęć powinny być użytkowane tylko przez jedną osobę – 

obowiązuje zasada: ilu uczestników, tyle kompletów 

materiałów. 

7. Uczestnicy nie korzystają z szatni. Jest ona całkowicie 

wyłączona. Dlatego uczestnicy zajęć powinni przynosić ze sobą 

jak najmniej rzeczy zbędnych. 

8. W przypadku realizacji warsztatów poszczególne stanowiska 

powinny być oddalone od siebie o co najmniej 2 metry w każdą 

stronę. Przy jednym stanowisku powinien pracować tylko jeden 

uczestnik warsztatów. 

9. Stoły i powierzchnie warsztatowe powinny być dezynfekowane 

po każdych zajęciach. 



 
 
 
Zasady organizacji lekcji w Muzeum Ślężańskim 

 

 

1. Organizatorem lekcji muzealnych jest: Muzeum Ślężańskie. 

2. Miejscem realizacji lekcji jest budynek Muzeum Ślężańskiego przy 

ulicy św. Jakuba 18 w Sobótce (tzw. Dom Opata), lapidarium i 

przestrzeń w centrum Sobótki. 

 3. Oferta lekcji muzealnych skierowana jest do wszystkich typów 

placówek szkolnych i wychowawczych. 

4. Lekcje muzealne muszą zostać przez placówkę szkolną lub 

wychowawczą zarezerwowane telefonicznie z wyprzedzeniem 5 dni. 

5. Muzeum nie prowadzi lekcji bez wcześniejszej rezerwacji.  

a) Rezerwacja lekcji jest możliwa poprzez rozmowę telefoniczną: 

Należy podać temat lekcji, preferowany termin zajęć, liczbę 

uczestników, nazwę placówki, nazwisko nauczyciela lub opiekuna i 

telefon kontaktowy.  

 b) W przypadku rezygnacji z lekcji, placówka zobowiązana jest 

poinformować Muzeum najpóźniej 1 dzień przed zajęciami.  

c) W przypadku odwołania lekcji przez Muzeum z przyczyn od niego 

niezależnych placówka zostanie wcześniej poinformowana. 

7. Zasady organizacji lekcji muzealnych: 

 a) Lekcje muzealne odbywają się na terenie Muzeum w salach 

ekspozycyjnych, na terenie lapidarium i w przestrzeni miejskiej.  

Czas trwania lekcji wraz z warsztatami wynosi 120  minut.  

b) Grupa uczestnicząca w lekcji nie może przekraczać 25 osób. 

 c)  Na lekcję grupa powinna przybyć najpóźniej 10 minut przed 

ustalonym czasem w celu przygotowania uczestników do zajęć. 

 d)  W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lekcji z winy uczestników 

czas trwania zajęć zostanie pomniejszony o czas spóźnienia 

e)  W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenie 

lekcji muzealnych na terenie placówki na jej wniosek. Ze względów 

organizacyjnych każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie z 

uwzględnieniem odległości, liczby uczestników oraz planu rezerwacji 

lekcji i dostępności edukatorów. 

 



 8. Zasady uczestnictwa w lekcji muzealnej: 

a) Uczestnicy lekcji zobowiązani są do pozostawienia okryć 

wierzchnich oraz plecaków i toreb w szatni.  

b) Na lekcje muzealne nie wolno wnosić jedzenia oraz picia. c. 

Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas 

pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę 

uczestników lekcji podczas zajęć. 

c) Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych 

przez prowadzącego zajęcia. 

d) W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych 

uczestników prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim 

wypadku poniesione koszty nie są zwracane.  

9. Tematyka i struktura lekcji muzealnych: 

a) Tematy lekcji są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. 

Informacje o lekcjach można uzyskać pod numerem Muzeum 

Ślężańskiego. Wykaz lekcji z ich opisem znajduje się na stronie 

internetowej Muzeum. Lekcja składa się z dwóch części: teoretycznej 

oraz praktycznej (warsztaty).  

b) Po zakończeniu lekcji grupa ma możliwość skorzystania z 

bezpłatnego wstępu i samodzielnego zwiedzenia jednej z ekspozycji 

Muzeum. Wymagane jest zgłoszenie chęci zwiedzenia wystawy 

podczas rezerwacji lekcji muzealnej.   

c) Lekcje mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

 10. Płatności za udział w lekcji muzealnej: 

a) Udział w lekcji muzealnej jest odpłatny. Ceny za lekcję są 

określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Muzeum 

(cena zajęć pomiędzy 150-250 zł za grupę, w zależności od tematu i 

kosztów materiałów pomocniczych). 

b) Płatności za lekcję dokonuje się w dniu organizacji lekcji przed jej 

rozpoczęciem gotówką w kasie Muzeum, w tym sale edukacyjne oraz 

wystawy, są monitorowane. 



11. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu organizacji lekcji. 

12. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem 

nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji (w tym wizerunków 

uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego 

materiału w celach promocyjnych Muzeum. Uczestnikowi lub jego 

prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

13. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji lekcji muzealnych można 

przesyłać drogą e-mailową do p.o. dyrektora Muzeum Ślężańskiego. 
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