Załącznik do Zarządzenia nr.
S. 020/30/2015
Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z dnia 7
września 2015 r. ze zmianami (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO
1. Przyjęcia urodzinowe organizowane są dla dzieci w wieku od 6 lat.
2. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. Każda następna osoba wykupuje bilet
wstępu. Uczestników nie może być jednak więcej niż 30 osób. Opiekunowie wliczają
się w liczbę uczestników.
3. Czas trwania warsztatu urodzinowego to 1,5 godziny (wariant podstawowy) lub
do 2 godzin (wariant poszerzony – z przymierzalnią). Za bezpieczeństwo uczestników
w tym czasie odpowiedzialni są animatorzy. Animatorzy nie organizują opieki po tym
czasie, odpowiedzialność za dzieci przejmuje Zamawiający.
4. Urodziny organizowane są na podstawie rezerwacji dokonanej telefonicznie bądź
osobiście.
5. Rezerwacji dokonuje się nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż 2 tygodnie przed
urodzinami.
6. W ciągu 5-ciu dni roboczych od dokonania rezerwacji należy w siedzibie Muzeum
wpłacić zaliczkę (gotówką) w wysokości 100 zł oraz podpisać regulamin. W
przypadku niedopełnienia powyższych formalności w podanym terminie rezerwacja
urodzin zostanie anulowana.
7. Wpłaty pozostałej kwoty należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w kasie muzealnej
8. W przypadku rezygnacji z zamówionego terminu zamawiający jest zobowiązany
zawiadomić Muzeum nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
uroczystości.
9. W przypadku późniejszego zawiadomienia o rezygnacji od określonego w punkcie 8,
zaliczka, o której mowa w punkcie 6 przepada na rzecz Muzeum.
10. Po zakończeniu zajęć z animatorami Muzeum może udostępnić salę na poczęstunek
przez kolejne 30 min. (wynajem płatny). W tym czasie rodzice/opiekunowie mogą
przygotować i podać gościom poczęstunek. Animator nie bierze udziału w tej części
imprezy. Po zakończeniu ewentualnego poczęstunku rodzice/opiekunowie
zobowiązani są do sprzątnięcia po nim i opuszczenia sali.
11. Opłata za warsztaty „Urodziny w Muzeum” prowadzone przez Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie (siedzibie): do 20 osób – 500 zł, powyżej 20 osób – 550 zł.
12. Zamawiający może dodatkowo wynająć salę na poczęstunek w kwocie 50 zł
za 30 minut.
13. Poczęstunek urodzinowy w postaci tortu, przekąsek i zimnych napojów, wszelkie
produkty spożywcze oraz naczynia dostarczają i podają opiekunowie grupy. Prosimy
o określenie czy na torcie będą znajdowały się świeczki.
14. Wszyscy uczestnicy urodzin zobowiązani są do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu. W trakcie odwiedzin w Muzeum uczestników obowiązują
zapisy Regulaminu Zwiedzania.
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data i podpis
zamawiającego organizację urodzin

