
REGULAMIN KLUBU MAŁEGO MIŁOŚNIKA STACJI MUZEUM „PAROWOZIK”

I. Cele
1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat historii i rozwoju kolei w Polsce i na świecie.
2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.
3. Ukierunkowanie na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno - kulturowym.
4. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę.

II. Zadania
1. Pracownicy Działu Edukacji pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania w kierunku realizacji 
celów.
2. Klub Małego Miłośnika Stacji Muzeum „Parowozik” stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w 
realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

III. Organizacja
1. Klub „Parowozik” działa przez cały rok.
2. Przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
3. Jako kryterium brany jest pod uwagę wiek i stopień samodzielności.
4. Zajęcia w Klubie „Parowozik” organizowane są przez Dział Edukacji, a członkowie i ich rodzice 
informowani są o spotkaniach telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez portal społecznościowy 
Facebook.
5. Pobyt dziecka w Klubie „Parowozik” jest możliwy po wykupieniu biletu wstępu do muzeum w 
dniu organizowanego spotkania.

              6. Dziecko w czasie zajęć jest pod opieką pełnoletniego opiekuna.
7. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu „Parowozik” będą przekazywane drogą 
telefoniczną lub elektroniczną.

IV. Ogólne zasady pobytu dziecka w Klubie „Parowozik”
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie „Parowozik” jest złożenie oświadczenia i 
podpisanego regulaminu.
W ramach zajęć gwarantujemy:
– materiały plastyczne - m. in.: plastelina, kredki, blok, papier kolorowy,
– ręczniki jednorazowe, środki czystości.
2. W przypadku spotkań takich jak Dzień Kolejarza, Spotkanie z Mikołajem, Tydzień z książką, itp., 
podczas których członkowie otrzymują prezenty bądź gadżety, konieczne będzie wniesienie 
dodatkowej opłaty za powyższe materiały. O tym fakcie rodzice „klubowiczów” będą oddzielnie 
powiadamiani.
3. Dziecko może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa, składając pisemną rezygnację w 
Dziale Edukacji Stacji Muzeum w Warszawie.

V. Obowiązki rodziców
- przestrzeganie regulaminu,
- punktualność.

VI. Uprawnienia Rodziców
- rodzice mają prawo zgłaszać bezpośrednio pracownikom Działu Edukacji swoje uwagi oraz 
propozycje dotyczące prowadzenia Klubu „Parowozik”.

VII. Uprawnienia pracowników Działu Edukacji
- pracownik Działu Edukacji ma prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia lub oddalenia 
dziecka z zajęć w Klubie.

VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między 
Działem Edukacji Stacji Muzeum a opiekunem prawnym dziecka.


