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Regulamin lekcji muzealnych
I

Organizacja Lekcji
1. Organizatorem lekcji muzealnych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (zwany dalej
Instytutem) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-355) przy ul. Tamka 43, wpisany do
rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pod numerem RIK 51/2001.
2. Lekcje muzealne (zwane dalej Lekcjami) odbywają się od wtorku do piątku o godzinach 9:00
i 10:00. O każdej godzinie odbywają się 2 Lekcje.
3. Lekcja trwa 60 minut.
4. Lekcje odbywają się w Muzeum Fryderyka Chopina (zwanego dalej Muzeum) w Pałacu
Ostrogskich w Warszawie, ul. Okólnik 1.
5. Lekcja składa się z części teoretycznej na ekspozycji Muzeum i z części praktycznej, polegającej
na warsztatach muzycznych lub plastycznych.
6. Lekcja nie jest zwiedzaniem ekspozycji – prezentowane są tylko wybrane obiekty związane
z tematem Lekcji.
7. Uczestnicy Lekcji nie otrzymują kart RFID aktywujących multimedia. Kartami posługują się
prowadzący Lekcję, ewentualnie na jego prośbę opiekunowie grupy lub wskazani uczestnicy.
8. Lekcja prowadzona jest przez Animatora ekspozycji, któremu zazwyczaj pomaga Wolontariusz.
Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez Animatora
i Wolontariusza.
9. Opiekunowie grupy są zobowiązani do aktywnej współpracy z Animatorem i Wolontariuszem,
zwłaszcza w kwestii utrzymania dyscypliny uczestników Lekcji.
10. Rezerwując Lekcję należy wybrać jej temat. Szczegółowy opis dostępnych tematów znajduje
się na stronie http://chopin.museum/pl/events/education. Zachęcamy także do
kontaktowania się z Działem Edukacji pod nr tel. +48 22 44 16 258 w celu wybrania tematu
odpowiadającego profilowi grupy. Tematy są dostosowane do poszczególnych grup
wiekowych.
11. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych rezerwujący powinien z wyprzedzeniem
poinformować o temacie Lekcji wszystkich opiekunów grupy i uczestników.
12. Przed przyjściem do Muzeum zachęcamy do przeprowadzenia lekcji szkolnych na temat
Fryderyka Chopina i jego muzyki. Materiały pomocnicze znajdują się na stronie
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/competition.
13. Przed przyjściem do Muzeum należy przypomnieć uczestnikom zasady zachowania się w tego
typu instytucji oraz zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym
regulaminem.
14. Na Lekcję należy przybyć najpóźniej na 10 minut wcześniej, żeby uczestnicy mieli czas na
pozostawienie ubrań w szatni i toaletę.
15. W przypadku spóźnienia się grupy Lekcja nie jest przedłużana.
16. W przypadku dojazdu autokarem należy wziąć pod uwagę fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie
Muzeum nie ma parkingu dla autokarów.
17. Przed Lekcją uczestnicy zostawiają okrycia wierzchnie oraz wszelkie plecaki i torby w szatni.
18. W Muzeum nie zezwala się na dotykanie eksponatów.
19. Na Lekcję nie wolno zabierać jedzenia i picia.
20. Podczas Lekcji zdjęcia można robić jedynie w momentach wskazanych przez Animatora. Na
ekspozycji zabrania się używać flesza.
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21. W przypadku deterioracji sprzętów edukacyjnych, powstałej przy ich prawidłowym
użytkowaniu, przez uczestnika Lekcji, Instytut nie będzie dochodził kosztów naprawy lub
wymiany uszkodzonego sprzętu.
22. W przypadku celowego zniszczenia sprzętów edukacyjnych przez uczestnika Lekcji, Instytut ma
prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekuna grupy.
23. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Lekcji Animator
ma prawo przerwać Lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.
24. Muzeum jest monitorowane za pomocą kamer.
25. 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.).
26. Niektóre Lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub w części. Rezerwacja
i/lub 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. Uczestnikowi lub
jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Instytutu z tego tytułu.
II

Rezerwacje
1. Rezerwacji Lekcji dokonuje się w kasach Muzeum – mailowo (bilety.muzeum@nifc.pl),
telefonicznie (22 44 16 251 / 22 44 16 252) lub osobiście.
2. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Lekcji.
3. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników
proponujemy rezerwację dwóch Lekcji równoległych.
4. Rezerwacja, a także udział w Lekcji, są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III

Opłaty
1.
2.
3.
4.

Jedna Lekcja kosztuje 250 zł za grupę.
W przypadku rezerwacji 4 lub więcej Lekcji opłata za pojedynczą Lekcję wynosi 200 zł.
Opłaty można dokonać tylko na miejscu: w kasach Muzeum lub w sekretariacie.
Opłaty dokonać należy przed rozpoczęciem Lekcji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu
Muzeum Fryderyka Chopina oraz Regulaminu Zwiedzania Muzeum Fryderyka Chopina, a
postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają postanowień w/w Regulaminów.

