
URODZINY W MUZEUM 
 
Jeśli szukają Państwo pomysłu na niezapomniane przyjęcie urodzinowe dla swojego Dziecka, gdzie 

świetna zabawa przeplatać się będzie ze zdobywaniem wiedzy, zapraszamy na urodziny w Muzeum! 

 
Urodziny to czas kreatywnych zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy przeniosą się w 

dawne czasy by, w zależności od wybranej tematyki, znaleźć się na królewskim dworze bądź też zamienić 
się w poszukiwaczy ukrytego w muzealnych murach skarbu. 
 

Gwarantujemy opiekę doświadczonych edukatorów muzealnych, moc niezapomnianych wrażeń 
oraz uśmiechnięte buzie wszystkich Gości!  
 
 

Do wyboru proponujemy: 
 
 Królewskie urodziny u Stanisława Leszczyńskiego i Marii Leszczyńskiej 

(dla dzieci w wieku 6-10 lat) 

 
Królewskie urodziny w Muzeum to czas, w którym uczestnicy przeniosą się do wieku XVIII, stulecia 

pełnego dworskiego blichtru i przepychu. Zapoznając się z postaciami króla Polski Stanisława 
Leszczyńskiego oraz jego córki, władczyni Francji Marii Leszczyńskiej, dzieci spędzą czas na „królewskim 
dworze”. Wezmą tam udział we wspaniałym balu - poznają bogactwo dworskiego ceremoniału, zagrają 
w dawne dziecięce gry, nauczą się śpiewać i zatańczą kilka kroków menueta, wykonają prawdziwie 
królewskie korony bądź broń. Wszystko to w przebraniach i makijażach zainspirowanych epoką – Goście 
staną się dworzanami i damami dworu, Solenizantka przemieni się w najprawdziwszą królową, Solenizant 
zaś w potężnego króla! 

 

 Poszukiwacze skarbów 
(dla dzieci w wieku 6-12 lat) 
 

Uczestnicy urodzin otrzymują zadanie dotarcia do ukrytego w Muzeum skarbu. Prowadząca do niego 
przez muzealne sale droga jest niezwykle kręta i zawiła, pełna „niebezpiecznych” zadań, arcytrudnych 
zagadek i ukrytych na ekspozycjach ciekawostek. Na końcu tej wyjątkowej podróży odkrywcy odnajdują 
tajne miejsce, w którym przechowywany jest drogocenny skarb – niespodzianka dla Solenizanta i jego 
Gości! 

 
 
 

REGULAMIN IMPREZY 
 
- Urodziny w muzeum to przyjęcie dla dzieci połączone ze zwiedzaniem muzeum i warsztatem 

plastycznym 

Koszt imprezy jest jednocześnie opłatą za wstęp do muzeum i na dostępne wówczas wystawy 

 
- Urodziny trwają ok. 2 godzin 

 
- Wiek uczestników: 6 -10 lat (Królewskie urodziny) i 6-12 lat (Poszukiwacze skarbów), maksymalna liczba 

uczestników: 10 osób (wraz z Solenizantem); 
 
- Urodziny mogą odbywać się w piątki w godz. od 15:00 do 18:00 oraz w soboty 

  w godz. od 11:00 do 14:00 

 



- Przy organizacji urodzin obowiązuje zasada 1 impreza = 1 Solenizant (jedynym odstępstwem od tej reguły 
są urodziny rodzeństwa np. bliźniaków) 
Nie łączymy imprez urodzinowych różnych Solenizantów 
 

- Nie jest wymagana obecność rodziców - dzieci zostają pod opieką edukatorów muzealnych. 
Muzeum nie zapewnia organizacji czasu rodzicom, w soboty możliwe jest natomiast zwiedzenie Muzeum 
indywidualnie lub z przewodnikiem (cena biletów wstępu: 7 zł normalny, 5 zł ulgowy, 16 zł rodzinny; 
opłata za przewodnika wynosi 40 zł)  
Prosimy, by na urodzinach pozostali jedynie opiekunowie Solenizanta. 
 

- Tort rodzice zamawiają we własnym zakresie w dowolnej cukierni – ze względów sanitarnych prosimy 
jednak o przedstawienie dowodu zakupu 

 

 
MUZEUM ZAPEWNIA: 
 
- Słone i słodkie przekąski (ciasteczka, chrupki) 
 
- Napoje (soki, woda mineralna) +  szampan dla dzieci 
 
- Nakrycie stołu (jednorazowe talerzyki, kubeczki, serwetki), dekoracje, materiały plastyczne 

 
- Świeczki na tort 

 
- Oryginalne zaproszenia dla wszystkich uczestników 

Zaproszenia do odbioru w Muzeum w indywidualnie uzgodnionym terminie 

 
- Solenizant otrzymuje w prezencie płytę CD z pamiątkowymi fotografiami z imprezy 

W wersji „Królewskie urodziny” solenizant otrzymuje dodatkowo pakiet 20 fotografii w strojach z epoki 
- dla każdego z uczestników po 2 zdjęcia (1 portretowe + 1 grupowe). Fotografie do odbioru w Muzeum 
w indywidualnie uzgodnionym terminie 

 
 
KOSZT IMPREZY 
300 zł  +  tort 
opłaty dokonuje się w kasie muzeum przed imprezą 
 

 
ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji i Marketingu 
Tel. 65 5296140 / 27; E-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl 
 
Prosimy o rezerwację terminu urodzin z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

http://www.edukacja.mppp.pl/files/file/Zaproszenie%20-%20urodziny.pdf
mailto:edukacja@muzeum.leszno.pl

