Regulamin przyjęcia urodzinowego w Muzeum Miasta Gdyni
1. Organizatorem urodzin jest Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Zawiszy
Czarnego 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod nr 2, NIP 586-010-19-73.
2. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w Muzeum Miasta Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
3. W przyjęciu może uczestniczyć maksymalnie 15 dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
4. W przyjęciu urodzinowym uczestniczy jeden lub dwóch rodziców/opiekunów prawnych jubilata
lub innego zaproszonego dziecka.
5. W ramach przyjęcia urodzinowego możliwy jest wybór tematów przewodnich organizowanych
zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku. Aktualne tematy znajdują się na
stronie internetowej Muzeum pod adresem http://www.muzeumgdynia.pl/oferty/urodzinyw-muzeum. Przyjęcia urodzinowe odbywają się od wtorku do niedzieli w miejscu
przeznaczonym do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
6. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 100 minut. 60 minut przeznaczonych jest na
animację prowadzoną przez pracowników Muzeum, natomiast 40 minut na poczęstunek pod
nadzorem/ pieczą rodzica/opiekuna prawnego. Czas trwania przyjęcia nie może ulec
przedłużeniu.
7. Poczęstunek obejmujący tort oraz napoje zapewniają opiekunowie we własnym zakresie.
8. Wysokość opłaty za przyjęcie urodzinowe zależy od terminu przyjęcia urodzinowego oraz liczby
dzieci i wynosi:
- 350 zł (od wtorku do piątku) za grupę od 2 do 10 dzieci oraz 20 zł za każde następne dziecko,
- 400 zł ( od soboty do niedzieli) za grupę od 2 do 10 dzieci oraz 20 zł za każde następne dziecko.
9. Opłata za przyjęcie urodzinowe obejmuje udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika
Muzeum przygotowanego do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci, materiały plastyczne,
naczynia, bilety wstępu do Muzeum dla dzieci i rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących
w przyjęciu, opłatę rezerwacyjną.
10. W celu rezerwacji przyjęcia urodzinowego należy zadzwonić do Ośrodka Edukacji Muzeum
(telefon kontaktowy 58/662 09 35, 36, 37) .
11. Po ustalonym terminie należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej
Muzeum (http://www.muzeumgdynia.pl/oferty/urodziny-w-muzeum)i wysłać go na adres email : edukacja@muzeumgdynia.pl , lub złożyć osobiście w kasie Muzeum.
12. Należy dokonać opłaty za przyjęcie urodzinowe w kasie lub na konto Muzeum Miasta Gdyni, ul.
Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni w tytule podając imię i nazwisko dziecka, najpóźniej 7 dni przed
terminem organizowanej imprezy urodzinowej. Numer konta Muzeum: 94 1910 1048 2786 1926
1106 0001 (Santander Bank)
13. Przyjęcie zamówienia przez pracownika Muzeum oraz uiszczenie opłaty za przyjęcie urodzinowe
jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji przez Muzeum.
14. W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego, uiszczona opłata za przyjęcie urodzinowe jest
zwracana na rzecz Zamawiającego, za wyjątkiem kwoty 50 zł tytułem opłaty rezerwacyjnej, która
podlega zatrzymaniu na rzecz Muzeum.
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15. Rodzice/opiekunowie prawni uczestniczący w przyjęciu urodzinowym zobowiązani są przebywać
razem z dziećmi w Muzeum przez cały czas przyjęcia i zobowiązani są do sprawowania
nadzoru/pieczy nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia.
16. Muzeum jest jedynie organizatorem przyjęcia urodzinowego i nie sprawuje nadzoru/pieczy nad
uczestnikami przyjęcia. Nadzór/pieczę taką sprawuje wyłącznie rodzic/opiekun prawny wskazany
w zamówieniu, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.
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