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REGULAMIN ZAJĘĆ
„Urodziny w Muzeum Inżynierii Miejskiej”
Oddział II: Ogród Doświadczeń im. S. Lema
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Organizatorem zajęć „Urodziny w Ogrodzie” jest Muzeum Inżynierii Miejskiej (dalej „Ogród”).
Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Grupa może liczyć od 8 do 25 osób.
Urodziny rozpoczynają się o godzinie 10:00, 13:30 i 17:00 w soboty i niedziele.
Czas trwania Urodzin wynosi około 3 h, w tym: do 2h – gra terenowa, do 1h – urodzinowy
poczęstunek, w tym czas na sprzątanie zgodnie z pkt. 16 Regulaminu.
Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować uczestników
urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim panujących.
Całkowity koszt Urodzin uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach zgodnie
z obowiązującym cennikiem. Minimalna liczba osób biorących udział w zajęciach: 8 osób.
W przypadku mniejszej liczby osób w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość
przeprowadzenia zajęć za kwotę odpowiadającą minimalnej liczby osób wymaganej do
przeprowadzenia zająć.
Zajęcia rozpoczynają się po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez
Opiekunów oraz wniesieniu opłaty.
Poczęstunek urodzinowy zapewniają Opiekunowie Solenizanta we własnym zakresie.
Wykonanie zdjęć pamiątkowych jest bezpłatne.
O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Ogród.
Ogród zapewnia na czas trwania uroczystości urodzinowej: edukatora, który poprowadzi
warsztaty edukacyjne.
Za dzieci podczas Urodzin odpowiedzialni są Opiekunowie.
Rodzice lub Opiekunowie prawni Solenizanta oraz jeden Opiekun każdego z dzieci mają wstęp
bezpłatny. Pozostali Opiekunowie są zobowiązani do wykupienia biletów.
Do wyłącznej dyspozycji Solenizanta i jego gości na czas trwania Urodzin zostaje oddany
namiot, wskazany przez pracowników Ogrodu o powierzchni 24 m2 ze stołem i krzesłami
ogrodowymi. W namiocie może przebywać do 30 osób.
Przygotowanie poczęstunku pozostaje w gestii Opiekunów organizujących przyjęcie. W celu
przygotowania stołu do poczęstunku Opiekunowie Solenizanta powinni stawić się 15 minut
przed rozpoczęciem Urodzin. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie mają 15 minut na
posprzątanie po poczęstunku urodzinowym. Ze względów bezpieczeństwa napoje muszą być
serwowane w kartonowych opakowaniach ze słomką lub w kubkach. Sugerujemy użycie
łatwych do usunięcia nakryć jednorazowych. Na torcie można ustawić wyłącznie tradycyjne
świeczki (zabronione jest używanie świeczek typu "fontanna").
Dzieci biorące udział w urodzinach i ich Opiekunowie po opuszczeniu miejsca, w którym
odbywały się Urodziny, mogą przebywać na terenie Ogrodu do czasu jego zamknięcia.
W sytuacjach wyjątkowych lub w wypadku naruszania niniejszego Regulaminu i regulaminu
Ogrodu, edukator może skrócić bądź przerwać Urodziny.
Za szkody i zniszczenia wyrządzone w Ogrodzie podczas trwania Urodzin odpowiedzialność
ponoszą Opiekunowie.

