REGULAMIN URODZIN DLA DZIECI
ORGANIZOWANYCH W NARODOWYM MUZEUM MORSKIM W GDAŃSKU
1. Rezerwacja terminu imprezy urodzinowej (dalej: imprezy) odbywa się za pomocą formularza
rezerwacji dostępnego na stronie internetowej: http://www.rezerwacje.nmm.pl
2. Organizatorem imprezy jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (dalej: NMM).
3. Animatorem imprezy jest pracownik Działu Edukacji NMM.
4. Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku
(dalej: OKM) oraz 6–11 lat w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie (dalej: CKWS) i
Muzeum Wisły w Tczewie (dalej: MW).
5. Imprezy w OKM odbywają się w soboty i niedziele w godz. 13:30 – 15:30.
6. Imprezy w CKWS i MW odbywają się w soboty i niedziele w godz. 13:00 - 14:30. W CKWS odbywa
się część warsztatowa, a w MW poczęstunek.
7. Poczęstunek przygotowywany i podawany jest przez rodziców/opiekunów solenizanta.
Organizator imprezy zapewnia wyłącznie pomieszczenie oraz jednorazowe naczynia. Poczęstunek
wliczony jest w czas trwania imprezy.
8. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób (włącznie z solenizantem).
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przybyć do miejsca odbywania się imprezy nie później niż 15
minut przed planowanym jej rozpoczęciem.
10. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia czasu trwania imprezy w przypadku, gdy rozpocznie
się ona z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Muzeum.
11. W imprezie odbywającej się w OKM dzieciom mogą towarzyszyć ich rodzice/opiekunowie.
12. W imprezie odbywającej się w CKWS i MW dzieciom mogą towarzyszyć maksymalnie dwie dorosłe
osoby. Pozostali rodzice/opiekunowie powinni przybyć dopiero po odbiór dzieci po zakończeniu
imprezy.
13. W przypadku dzieci poniżej lat 6, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pełnienia opieki nad
swoimi dziećmi przez cały czas trwania imprezy.
14. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi po zakończeniu imprezy. W przypadku nie pojawienia
się rodziców/opiekunów dzieci, rodzice/opiekunowie solenizanta zobligowani są do zapewnienia
bezpiecznego powrotu do domu nieodebranych dzieci.
15. Całkowity koszt imprezy (wg obowiązującego cennika NMM) należy uregulować zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie rezerwacji zajęć w NMM, a w przypadku Tczewa - w kasie
CKWS.
16. O rezygnacji z zarezerwowanej wcześniej imprezy należy niezwłocznie poinformować organizatora
- zgodnie z Regulaminem rezerwacji zajęć w NMM.
17. NMM w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do poleceń animatora i innych
pracowników NMM oraz nie przestrzegania niniejszego Regulaminu urodzin lub Regulaminu
zwiedzania
Muzeum.
Regulamin
zwiedzenia
dostępny
jest
pod
linkiem
https://www.nmm.pl/odwiedz-nas/regulamin-zwiedzania
18. W przypadku Tczewa parking dla gości imprezy znajduje się przy budynku CKWS (wjazd od ulicy
Paderewskiego). Rodzice/opiekunowie solenizanta mają prawo zatrzymać samochód przed MW
wyłącznie na czas wypakowania poczęstunku.
19. Zakup biletów na imprezę równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

