Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ……………………..
Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej
z dnia ……………………………………

REGULAMIN USŁUG
ZWIEDZANIA
z PRZEWODNIKIEM i ORGANIZACJI WARSZTATÓW
w MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W MICHNIOWIE
(ODDZIAŁ MUZEUM WSI KIELECKIEJ)
§1
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć edukacyjnych( warsztatów i zwiedzania mauzoleum,
których organizatorem jest Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów
38, 26-130 Suchedniów, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025
Kielce (dalej: „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”) .
2. Aktualna tematyka i szczegółowy program warsztatów muzealnych są udostępniane
na stronie internetowej https://www.michniow.pl/ i https://mwk.com.pl
3. Rezerwacja usługi zwiedzania z przewodnikiem lub organizacji warsztatów oznacza
akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
4. Rezerwacja usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu jest jednoznaczna
z akceptacją tematyki ekspozycji Mauzoleum (dotyczy pełnoletnich uczestników
i opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników).
5. Warsztaty muzealne i zwiedzanie z przewodnikiem mogą odbywać się w obiektach i na
terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
6. Zwiedzanie z przewodnikiem i usługa warsztatów organizowane są dla grup
zorganizowanych, w tym dzieci młodzieży szkolnej jak i grup turystycznych oraz grup osób
dorosłych i turystów indywidualnych,dalej zwanych uczestnikami.
7. Każdorazowo warsztaty i zwiedzanie z przewodnikiem prowadzone są przez pracownika
merytorycznego Działu Edukacyjno-Historycznego Mauzoleum.
8. W przypadku usługi organizacji warsztatów i zwiedzania z przewodnikiem dla grup dzieci
i młodzieży szkolnej, uczestnikom musi towarzyszyć opiekun/owie, którego zapewnia grupa
i którego/ych obecność podczas warsztatów i zwiedzania jest obowiązkowa. Opiekun/owie
grup/y zorganizowanej/ych zobowiązani są przez cały czas trwania lekcji lub warsztatów
muzealnych do zapewnienia i utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć, jak również
do sprawowania nad nimi pieczy. Liczba opiekunów nie może być mniejsza niż wynika to
z odpowiednich przepisów dotyczących zasad sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.
9. Uczestnicy zwiedzania z przewodnikiem i warsztatów muzealnych zobowiązani są do
wykonywania poleceń pracowników w przypadku nie zastosowania się do ich zaleceń dalsze
wykonywanie usług może zostać przerwane.
§2
1. Opłata za usługę organizacji warsztatów i zwiedzania z przewodnikiem jest zgodna
z aktualnie obowiązującym cennikiem Muzeum Wsi Kieleckiej.
2. Korzystający z usług zwiedzania z przewodnikiem i warsztatów winni przybyć do
Mauzoleum 15 min przed godziną wejścia do obiektu.
3. W przypadku spóźnienia się grupy Mauzoleum zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu
trwania zwiedzania z opieką przewodnika lub warsztatów muzealnych bądź ich odwołania.
4. Organizator zapewnia materiały niezbędne do wykonania zamówionych usług.
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5. Podczas trwania zwiedzanie z przewodnikiem i usługi warsztatów muzealnych na
ekspozycjach muzealnych Mauzoleum mogą przebywać indywidualni zwiedzający lub inne
grupy zorganizowane.
§3
1. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za szkody wyrządzone przez jego podopiecznych
podczas ich uczestnictwa w warsztatach i zwiedzania ekspozycji organizowanych na terenie
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, a także osobom trzecim wskutek
niewykonania przez niego obowiązków wynikających z zapisów §1 pkt 9.
2. Niewłaściwe zachowanie uczestników zamówionych usług skutkować może przerwaniem
zajęć i odmową realizacji usługi w przyszłości.
3. Prowadzący zwiedzanie z przewodnikiem lub usługi warsztatów muzealnych ma prawo
w uzasadnionych przypadkach (zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem dydaktycznoedukacyjnym) do zmiany toku ww. zajęć lub ich skrócenia.
4. Podczas warsztatów i zwiedzania z przewodnikiem organizowanych w Mauzoleum
obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu oraz zażywania
innych używek.
5. W czasie świadczenia usługi Organizator zapewnia co najmniej jedną przerwę pomiędzy
częścią warsztatową a zwiedzaniem.
6. Zakazuje się wnoszenia i posiadania podczas usługi warsztatów i zwiedzania
z przewodnikiem: przedmiotów ostrych, materiałów łatwopalnych i toksycznych czy broni.
7. Osoby co do których zachodzi podejrzenie o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Mauzoleum.
8. Podczas wykonywania usług obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz
nagrywania za ich pomocą toku zwiedzania lub warsztatów muzealnych.
§4
1. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest obiektem monitorowanym.
2. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zastrzega sobie prawo do rejestrowania
przebiegu zwiedzania z opieką historyka i warsztatów muzealnych w celach
dokumentacyjnych, promocyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem i jego
przepisami.
3. Rezerwacja usług świadczonych w Mauzoleum na podstawie niniejszego regulaminu jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych,
w tym nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych Muzeum Wsi
Kieleckiej i prac (utworów itp.) wytworzonych podczas usług.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach www.michniow.pl oraz www.mwk.com.pl
§5
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 r.
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