
 
 

REGULAMIN 
imprezy 

„Urodziny w Muzeum Okręgowym w Lesznie” 
 

 
 
 

Warunki organizacyjne 
 

1. Organizatorem zajęć „Urodziny w Muzeum” jest Muzeum Okręgowe w Lesznie 
2. Urodziny odbywają się w piątek od 16:00 do 18:00 lub w sobotę od 11:00 do 13:00. 
3. Czas trwania Urodzin wynosi 2 h, w tym: 

a. zwiedzanie wystawy; 
b. warsztaty  plastyczne;  
c. urodzinowy poczęstunek, składanie życzeń, wręczanie prezentów 

Solenizantowi; 
 

4. Do wyłącznej dyspozycji Solenizanta i jego gości na czas trwania warsztatów i 
poczęstunku urodzinowego zostaje oddana sala edukacyjna. 

5. Wiek uczestników: 6-8 lat (Królewskie urodziny) i 8-12 lat (Poszukiwacze 
skarbów), maksymalna liczba uczestników: 10 osób (wraz z Solenizantem); 

6. Muzeum zapewnia na czas trwania uroczystości urodzinowej edukatora, który 
poprowadzi warsztaty edukacyjne. 

 
 

Rezerwacja i opłaty 
 

      7.    Temat warsztatów Urodzin należy uzgodnić z pracownikiem odpowiedzialnym za      
rezerwację w Muzeum najpóźniej na 14 dni przed datą Urodzin: tel. 65 529 61 40. 
w.27  

8. Rezygnacja z urodzin może nastąpić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem 
tel. 65 529 61 40, w. 27. 

9. Całkowity koszt Urodzin wynosi 300 zł. Opłaty dokonuje się w kasie muzeum przed 
imprezą wraz z pisemną akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. Muzeum zapewnia edukacyjną animację wydarzenia. Po stronie Muzeum jest także 
zapewnienie nakrycia stołu (jednorazowe talerzyki, kubeczki, łyżeczki, serwetki), 
materiałów plastycznych, świeczki na tort, oryginalnego zaproszenia dla wszystkich 
uczestników (zaproszenia do odbioru w Muzeum w indywidualnie uzgodnionym 
terminie) oraz upominku dla solenizanta i  pamiątkowych fotografii z imprezy (w 
formie uzgodnionej z rodzicami). 

 
Poczęstunek 

 
11. Poczęstunek urodzinowy zapewniają Opiekunowie Solenizanta we własnym zakresie 

(ze względu na bliskość sal ekspozycyjnych, prosimy, aby produkty nie miały 
intensywnego zapachu). Muzeum nie bierze odpowiedzialności za jakość wniesionych 
produktów spożywczych. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia napojów i jedzenia poza salę do tego 
wyznaczoną. 

13. Przygotowanie poczęstunku pozostaje w gestii Opiekunów organizujących przyjęcie. 
W celu przygotowania stołu do poczęstunku Opiekunowie Solenizanta powinni stawić 
się 30 minut przed rozpoczęciem Urodzin.  
 

 

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


Bezpieczeństwo 
 

14. W trakcie trwania urodzin wymagana jest obecność jednego rodzica lub opiekuna. 
Jest on zobowiązany do sprawowania nadzoru nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia.  

15.  Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować 
uczestników urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim panujących. 

16. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za przyniesione na imprezę urodzinową cenne       
urządzenia oraz przedmioty wartościowe. 

17. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie Solenizanta zobligowani są do odebrania 
dzieci. Muzeum nie zapewnia opieki nad dziećmi po zakończeniu Urodzin. 

18. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez Uczestników imprezy urodzinowej 
odpowiadają Opiekunowie Solenizanta. 

19. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za urazy i skaleczenia dzieci podczas zabawy. 
20. W sytuacjach wyjątkowych lub w wypadku naruszania niniejszego Regulaminu i 

regulaminu Muzeum, edukator może skrócić bądź przerwać Urodziny. 
21. W przypadku jakichkolwiek niedogodności należy zgłosić problem do pracownika 

Muzeum. 
 

Administrowanie danymi osobowymi 
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w 
Lesznie, z siedzibą przy pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno, wpisane do Państwowego Rejestru 
Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Numerem 
PRM/90/06, dnia 7 lipca 2006 roku oraz do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez 
Województwo Wielkopolskie, pod numerem RIK 11/99, NIP 6750004471, REGON 
357080620. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu prowadzonej przez Muzeum 
działalności edukacyjnej, a podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy 
również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego.  
 
 

Akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu (str.1-4) 
 
 

………………………………………….. 
 

Data i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematyka warsztatów: 
 

 Królewskie urodziny u Stanisława Leszczyńskiego i Marii Leszczyńskiej  
(dla dzieci w wieku 6-8 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. 
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 8-12 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. 

 


