REGULAMIN REZERWACJI USŁUG
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM i ORGANIZACJA WARSZTATÓW
w MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W MICHNIOWIE
(ODDZIAŁ MUZEUM WSI KIELECKIEJ)
1. Aby dokonać rezerwacji usług zwiedzania z przewodnikiem i organizacji warsztatów
w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie należy telefonicznie
skontaktować się z Działem Edukacyjno-Historycznym (poniedziałek- piątek w godz.
08.00-16.00), a następnie przesłać wypełniony formularz zamówienia (minimum na
tydzień przed umówionym terminem). Formularz dostępny jest na stronie
https://mwk.com.pl/ i https://michniow.pl/ .
2. Zamówienia związane z realizacją rezerwacji usług zwiedzania z przewodnikiem
i organizacji warsztatów w Mauzoleum można przesyłać pocztą elektroniczną na adres
email: rezerwacjagrup@michniow.pl lub dostarczyć osobiście do Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
3. Zamówienia przyjmowane są z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Mauzoleum może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku technicznych
możliwości jego wykonania lub otrzymania zamówienia w terminie uniemożliwiającym
jego realizację.
5. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania oddziału właściwego do jego realizacji, nie później niż
na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji.
6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania wynikającego z zamówienia
najpóźniej w dniu jego realizacji w dowolnym punkcie kasowym funkcjonującym
w Mauzoleum lub nie później niż na 3 dni przed realizacją na konto Muzeum Wsi
Kieleckiej chyba, że uprawniona osoba reprezentująca Muzeum wyraziła zgodę na
wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
7. Do wyrażenia zgody na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności
uprawniony jest Dyrektor Muzeum, Główny Księgowy jednostki, jego Zastępca,
Kierownik Oddziału lub upoważniona przez niego osoba do zastępowania go w czasie
nieobecności.
Przed planowaną wizytą w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie należy ją
umówić pod nr tel. 41 254 51 62 wew. 14. Wszelkich ustaleń wstępnych dotyczących
zamówienia (termin, rodzaj zajęć, itp.) prosimy dokonywać telefonicznie z Działem
Edukacyjno-Historycznym od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, następnie należy
potwierdzić zamówienie przesyłając wypełniony formularz zamówienia (minimum na tydzień
przed umówionym terminem). Formularz dostępny jest na stronie https://mwk.com.pl/
i https://michniow.pl/
Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.
Dział Edukacyjno-Historyczny
tel.: . 41 254 51 62 wew. 14
e-mail: rezerwacjagrup@michniow.pl

