„Regulamin lekcji muzealnych ustalający organizację lekcji muzealnych oraz zasady ich
rezerwacji w Stacji Muzeum oraz w Stacji Muzeum, oddział muzealny – Muzeum
Kolejnictwa, filia – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (zwanym dalej Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie)”
I. Organizacja Lekcji muzealnych
1. Organizatorem lekcji muzealnych jest Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, Warszawa oraz
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Towarowa 7, Sochaczew.
2. Lekcje odbywają się od wtorku do piątku, rozpoczynają się o godzinie: 9:00, 10:30, 12:00 i
13:30.
3. Lekcja trwa od 60 do 240 minut, w zależności od tematu. Lekcje wyjazdowe są realizowane
podczas podróży pociągiem RETRO, według osobnego harmonogramu.
4. Lekcje odbywają się w siedzibach Stacji Muzeum, w salach wystawowych, w skansenie
lokomotyw, w Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Sochaczewie. Wyjazdowe Lekcje
odbywają się w czasie podróży pociągiem RETRO i w Puszczy Kampinoskiej.
5. Lekcja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
6. Lekcja nie jest równoznaczna ze zwiedzaniem ekspozycji. Podczas lekcji prezentowane są
tylko wybrane obiekty związane z tematem.
7. Jako uzupełnienie tematu uczestnicy lekcji otrzymują karty zadań.
8. Lekcja prowadzona jest przez pracownika Działu Edukacji Stacji Muzeum w Warszawie lub
pracownika Centrum Edukacyjno – Turystycznego Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Sochaczewie, zwanego dalej prowadzącym.
9. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Stacji Muzeum
lub w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i są zobowiązani do aktywnej współpracy
z prowadzącym, zwłaszcza w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników lekcji.
10. Rezerwując lekcję należy wybrać jej temat. Szczegółowy opis dostępnych tematów
znajduje się na stronie www.stacjamuzeum.pl i na profilu: Dział Edukacji Stacji Muzeum,
znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy także do kontaktowania
się z:
a) Działem Edukacji, pod nr tel.: +48 22 620 04 80 wew. 106, e-mail:
edukacja@stacjamuzeum.pl
lub
b) Centrum Edukacyjno – Turystycznym, pod nr tel.: +48 517 229 643 lub +48 506 131 282,
e-mail: centrum@stacjamuzeum.pl
w celu wybrania tematu odpowiadającego profilowi grupy. Tematy są dostosowane do
poszczególnych grup wiekowych.

11. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych rezerwujący powinien z wyprzedzeniem
poinformować o temacie lekcji wszystkich opiekunów grupy i uczestników.
12. Przed przyjściem do Stacji Muzeum lub Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
należy przypomnieć uczestnikom zasady zachowania się w tego typu instytucji oraz zapoznać
uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym Regulaminem.
13. W przypadku spóźnienia się grupy lekcja nie jest przedłużana.
14. W salach wystawowych jest całkowity zakaz jedzenia i picia.
15. Podczas lekcji zdjęcia i filmy można robić jedynie w momentach wskazanych przez
prowadzącego.
16. W przypadku celowego zniszczenia sprzętu edukacyjnego przez uczestnika lekcji, Stacja
Muzeum ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od
opiekuna grupy.
17. Stacja Muzeum oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej są monitorowane za pomocą kamer.
18. Lekcje mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.
zm.).
19. Niektóre lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub w części. Udział w
lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji (w tym wizerunku uczestników) oraz
na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału na stronach internetowych związanych
z działalnością edukacyjną Stacji Muzeum i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Stacji
Muzeum z tego tytułu.
II. Rezerwacje lekcji muzealnych
1. Rezerwacji lekcji dokonuje się w:
a) Dziale Edukacji Stacji Muzeum mailowo (edukacja@stacjamuzeum.pl) lub telefonicznie
(22 620 04 80 wew. 106) albo osobiście.
b) Centrum Edukacyjno – Turystycznym w Sochaczewie mailowo
(centrum@stacjamuzeum.pl) lub telefonicznie (+48 517 229 643 lub +48 506 131 282) albo
osobiście.
2. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem lekcji.

3. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników
proponujemy rezerwację dwóch lekcji równoległych.
4. Rezerwacja, a także udział w lekcji są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
III. Opłaty
1. Rezerwacja jest równoznaczna z akceptacją „Cennika usług dodatkowych w Stacji
Muzeum i w Stacji Muzeum, oddział muzealny – Muzeum Kolejnictwa, filia – Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie”.
2. Opłaty można dokonać na miejscu: w kasie lub przelewem (w przypadku lekcji, dla
których niezbędne jest wpłacenie zaliczki). Wpłat można dokonywać na konto Stacji
Muzeum:
Bank PKO B.P. Nr 32 1020 1026 0000 1102 0270 2629
3. Opłaty dokonać należy przed rozpoczęciem lekcji.
IV. Sposób rozliczania wyjazdowej lekcji muzealnej dla uczestników i opiekunów:
Liczba uczestników x 23 zł (ulgowy bilet na pociąg Retro);
Liczba uczestników x 10 zł (zestaw ogniskowy – podstawowy);
Pozostała kwota- opłata za lekcję muzealną;
Liczba opiekunów x 9 zł (bezpłatny bilet na pociąg Retro);
Liczba opiekunów x 10 zł (zestaw ogniskowy – podstawowy).

