Regulamin „Urodziny w Muzeum”
1. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (dalej: Muzeum) organizuje 2-godzinne
przyjęcia urodzinowe (dalej: Urodziny) w formie tematycznych, kreatywnych zajęć
dostosowanych do wieku i zainteresowań uczestników:
a) „Kakauszale w familoku” (zwyczaje śląskie),
b) „Tramwajem przez Śląsk” (historia Powstań Śląskich),
c) „Urodziny z Frankiem”.
2. Urodziny w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach organizowane są dla dzieci w
wieku od 6 roku życia.
3. Grupa dzieci może liczyć maksymalnie do 15 osób.
4. Urodziny odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00 oraz w soboty w
godz. 10:00 – 12:00. Termin, czas trwania i temat urodzin należy ustalić osobiście w kasie
Muzeum lub telefonicznie pod nr 32 2452388 z kilkudniowym wyprzedzeniem.
5. Opiekun grupy (jubilata i zaproszonych dzieci), będący pracownikiem Muzeum, informuje
podopiecznych przed rozpoczęciem Urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w
nim obowiązujących.
6. Przykładowe atrakcje urodzinowe obejmują:
a) zwiedzanie muzeum,
b) zagadki muzealne i powstańcze,
c) pokaz odlewania żołnierzyków,
d) szyfrowanie tekstów,
e) biżuteria z makaronu, collage,
f) pacynki z łyżek i fyrloków,
g) układanie puzzli ze zdjęć,
h) śpiewanie piosenek,
i) gra w karty „wojna”,
j) zajęcia plastyczno-techniczne,
k) w okresie letnim dodatkowo możliwe gry i zabawy na wolnym powietrzu.
7. Całkowity koszt organizacji Urodzin w Muzeum ustalany jest na osobę wg aktualnie
obowiązującego cennika. Solenizant gratis. Kwotę stanowiącą łączny koszt organizacji Urodzin
należy uregulować w kasie Muzeum lub przelewem najpóźniej do daty odbioru zaproszeń. W
razie wpłaty dokonanej przelewem należy w dniu Urodzin okazać organizatorowi
potwierdzenie dokonania wpłaty. Wzór zaproszeń znajduje się na stronie internetowej
Muzeum.
8. O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Muzeum drogą telefoniczną
najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem Urodzin.
9. Opiekun grupy organizuje zajęcia urodzinowe i czuwa nad dziećmi w trakcie całej
uroczystości. Rodzice lub opiekunowie pozostawiają dzieci pod opieką animatora i opuszczają
Muzeum. Przed i po zajęciach za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są wyłącznie ich
prawni opiekunowie.

10. Muzeum nie zapewnia opieki nad dziećmi po zakończeniu Urodzin.
11. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez dzieci podczas Urodzin odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani do naprawy lub usunięcia
wyrządzonych szkód.
12. Osoby zamawiające „Urodziny w Muzeum” zapoznają się z niniejszym regulaminem.
Odbiór zaproszeń jest równoznaczny z akceptacją treści regulaminu.

