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REGULAMIN LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATÓW

POŁĄCZONYCH ZE ZWIEDZANIEM

W MUZEUM LITERACKIM HENRYKA SIENKIEWICZA

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza mieszczące się przy Starym Rynku 84, 61 – 772 Poznań (zwane dalej  Muzeum) jest

oddziałem Biblioteki Raczyńskich z siedzibą w Poznaniu (61 – 739) przy Placu Wolności 19; REGON 000277658, NIP 7781128507,

wpisanej do rejestru instytucji kultury Miasta Poznania pod nr RIK – I (zwanej dalej  Biblioteką). Muzeum nie posiada osobowości

prawnej.

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w lekcjach muzealnych i warsztatach połączonych ze

zwiedzaniem Muzeum prowadzonych przez pracowników Muzeum lub Biblioteki.

 3. Rezerwacja i/lub zakup biletów oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Muzeum Literackim

Henryka  Sienkiewicza  oraz  Regulaminu  zwiedzania  Muzeum  Literackiego  Henryka  Sienkiewicza  oraz  zobowiązanie  do  ich

przestrzegania. Wymienione regulaminy dostępne są w Recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej Biblioteki.

 4. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych atrakcji dostępny jest w Recepcji Muzeum. 

 5. Cennik  oferowanych  przez  Muzeum atrakcji,  w  którym zawarte  są  informacje  na  temat  przysługujących  ulg  stanowi  załącznik

(zał. nr 1) do Regulaminu i dostępny jest w Recepcji Muzeum.

 6. Cennik atrakcji Muzeum  stanowi wyciąg z cennika Biblioteki.

II. Zasady uczestnictwa w lekcjach muzealnych i/lub warsztatach

 1. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach muzealnych i/lub warsztatach jest zwiedzanie Muzeum.

 2. Bilety na lekcje muzealne i/lub warsztaty połączone ze zwiedzaniem Muzeum rezerwowane i sprzedawane są zgodnie z aktualnym

grafikiem dni i godzin poszczególnych atrakcji, o którym mowa w pkt. I.4. oraz pkt. III.2.b. Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów

w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza.

 3. Udział w lekcjach muzealnych i/lub warsztatach połączonych ze zwiedzaniem Muzeum jest odpłatny.

 4. Lekcje muzealne i/lub warsztaty odbywają się od wtorku do piątku po wcześniejszej rezerwacji.

 5. Grupa uczestnicząca w lekcji muzealnej i/lub warsztacie może liczyć minimalnie 10 a maksymalnie 24 osoby.

 6. Do maksymalnej liczby osób nie wlicza się opiekunów grup, pilotów itp.

 7. Lekcje muzealne i/lub warsztaty odbywają się według harmonogramu o godz. 9:15, 11:00 i 12:45.

 8. Lekcja muzealna i/lub warsztat trwają 1,5 godziny,

 9. W przypadku spóźnienia grupy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. II.10. Poniżej – czas lekcji  muzealnej i/lub warsztatu

zostanie skrócony o długość spóźnienia.

 10. Jeżeli spóźnienie wyniesie więcej niż 30 minut lekcja muzealna i/lub warsztat nie odbędzie się.

 11. Osobą prowadzącą lekcję muzealną i/lub warsztat jest pracownik Muzeum lub Biblioteki (zwany dalej prowadzącym).

 12. Grupy  szkolne  mogą  uczestniczyć  w  lekcjach  muzealnych  i/lub  warsztatach  tylko  z  wymaganą  przez  przepisy  i  odpowiednie

instytucje oświatowe liczbą opiekunów, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

 13. Za prawidłowe zachowanie na terenie Muzeum oraz wszelkie szkody wyrządzone przez grupy biorące udział w lekcjach muzealnych

i/lub warsztatach odpowiadają opiekunowie grup.

 14. Prowadzący nie sprawuje bezpośredniej opiek nad grupą.

 15. Uczestnicy lekcji muzealnej i/lub warsztatu pozostają pod nadzorem opiekunów.
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 16. Opiekunowie zobowiązani są do pozostania przez cały czas trwania lekcji muzealnej i /lub warsztatu z grupą.

 17. Uczestnicy lekcji muzealnych i/lub warsztatów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń prowadzącego w przeciwnym razie

może on przerwać zajęcia.

 18. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zmiany w przebiegu lekcji muzealnej i /lub warsztatu.

 19. Lekcje muzealne i/lub warsztaty odbywają się na terenie Muzeum w sali dydaktycznej lub bibliotecznej.

 20. Integralną częścią lekcji muzealnych i/lub warsztatów jest zwiedzanie Muzeum.

 21. W przypadku gdy grupa poza uczestnictwem w lekcji muzealnej i/lub warsztacie chce skorzystać z oprowadzania przez przewodnika

musi dokonać  rezerwacji oprowadzania.

 22. Tematy  lekcji  muzealnych  i/lub  warsztatów  ułożone  są  tak,  aby  nie  powtarzać  treści  przekazywanych  podczas  oprowadzań

z przewodnikiem.

 23. Tematy lekcji muzealnych i/lub warsztatów dostosowane są do wymagań poszczególnych grup wiekowych.

 24. Lekcje  muzealne  i/lub  warsztaty  mają  charakter  imprezy  publicznej  zgodnie  z  Ustawą z  dnia  4.02.1994r.  „O  prawie  autorskim

i prawach pokrewnych” (Dz.U.2017.880 t.j. z późn. zm.).

 25. Rezerwacja i/lub udział w lekcji  muzealnej i/lub warsztacie jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji muzealnej i/lub warsztatu, w tym wizerunku uczestników

oraz  na  pokazywanie  lub  rozpowszechnianie  tego  materiału  w  celach  promocji  Muzeum  i  Biblioteki.  Uczestnikowi  i/lub  jego

prawnemu opiekunowi nie będą przysługiwać roszczenia z tego tytułu.

 26. W czasie trwania lekcji  muzealnej i/lub warsztatu na ekspozycji  i  wystawach czasowych mogą przebywać inni  Zwiedzający, nie

należący do grupy.

 27. W czasie trwania lekcji muzealnych i/lub warsztatów obowiązuje zakaz filmowania, nagrywania i wykonywania zdjęć z użyciem lampy

błyskowej.

 28. W czasie trwania lekcji muzealnych i/lub warsztatów obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

 29. Przed rozpoczęciem lekcji muzealnej i /lub warsztatu grupa zobowiązana jest do skorzystania z szatni.

 30. Zabronione jest wnoszenie na lekcje muzealne i/lub warsztaty:

 a. bagażu, w tym bagażu podręcznego, toreb, plecaków, toreb z zakupami,

 b. parasoli,

 c. żywności i napojów,

 d. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

 e. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów ostrych i in. uznanych potencjalnie za niebezpieczne.

III. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum w porozumieniu z Biblioteką zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania lekcji muzealnej i/lub warsztatu. W tej

sytuacji Zwiedzającym przysługuje zmiana terminu wizyty w Muzeum.

 2. Muzeum  w  porozumieniu  z  Biblioteką  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie,  o  których

poinformuje  Zwiedzających  w  Recepcji  Muzeum,  poprzez  facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza  oraz  stronę

internetową Biblioteki.

 3. Więcej  informacji  na  temat  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów  na  lekcje  muzealne  i/lub  warsztaty,  aktualnym grafiku  atrakcji  oraz

zasadach zwiedzania Muzeum można uzyskać pod nr tel. 61 852 89 71/72.


