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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15.2022  

Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach z dnia 20 września 2022 r. 

 

ZASADY I CENNIK PROWADZENIA ZAJĘĆ MUZEALNYCH 

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

 

§1 

Informacje ogólne:  

1. Muzeum oferuje zajęcia edukacyjne, które mogą być prowadzone w systemie: 

 Stacjonarnym w Muzeum (patrz art. 2) lub mobilnym w formie spaceru po Kętach; 

 Stacjonarnym w placówce, które chce takowe zajęcia przeprowadzić; 

 Zdalnym poprzez wykorzystanie platformy ZOOM (dotyczy sytuacji, kiedy obowiązują 

obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 lub wynikających z innych czynników, np. 

remontu w Muzeum); 

2. Zajęcia oferowane przez Muzeum przybierają postać: 

 Lekcji muzealnych; 

 Spaceru edukacyjnego po Kętach; 

 Warsztatów muzealnych; 

 Gier; 

3. Zajęcia oferowane przez muzeum można zamawiać osobiście w siedzibie Muzeum (Kęty, Rynek 

16), telefonicznie: 33 845 31 07 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 lub mailowo, 

pisząc na adres sekretariat@muzeum.kety.pl 

4. Lekcje muzealne mogą być prowadzone w Muzeum, ale i placówkach instytucji, które na takie 

lekcje się umawiają. Warsztaty i gry prowadzone są wyłącznie w siedzibie Muzeum, a spacery na 

terenie miasta Kęty. 

5. Zajęcia należy zamawiać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.00 

7. Indywidualne terminy zajęć (np. w weekendy) ustalane są z Dyrektorem i wymagają co najmniej 

tygodniowego wyprzedzenia. 

8. Muzeum nie prowadzi zajęć dla grup wcześniej nie zapisanych. 

9. W przypadku rezygnacji z zajęć opiekun grupy powinien zgłosić rezygnację co najmniej na dzień 

przed rozpoczęciem zajęć. 

10. Zajęcia są prowadzone przez pracowników merytorycznych lub przez zaproszonych gości; 

11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosowania się do poleceń i uwag prowadzącego; 

12. Opiekunowie grup mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć i biorą 

odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników zajęć. 

13. Obsługa zajęć Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uczestników pozostawionych bez opieki. 

14. Spóźnienia grup umówionych na zajęcia powyżej 15 minut mogą skutkować odwołaniem zajęć. 

15. Opłat za zajęcia dokonuje się w kasie Muzeum lub przez osobę prowadzącą. Potrzebę wystawienia 

faktury należy zgłosić wcześniej. 

16. Muzeum ma prawo do prezentowania zdjęć i filmów z zajęć grupowych w ramach obowiązujących 

przepisów RODO. 

 

 

mailto:sekretariat@muzeum.kety.pl


2 
 

§2 

Zasady prowadzenia zajęć w siedzibie Muzeum i spacerów po Kętach 

1. Torby/plecaki/parasole/odzież wierzchnią należy zostawić przed wejściem na ekspozycję w miejscu 

wskazanym przez obsługę Muzeum. 

2. Wszystkie zajęcia dla grup oferowane przez Muzeum odbywają się w grupach min. 10-osobowych. 

3. W przypadku zajęć prowadzonych na ekspozycji stałej limit uczestników wynosi 25 osób. 

4. W lekcjach organizowanych w sali wystaw czasowych mogą brać udział grupy max. 30-osobowe. 

5. Warsztaty i gry prowadzone w sali wystaw czasowych odbywają się w grupach max. 25-osobowych, 

z wyjątkiem gry „Przyszedł nam rozkaz...”, gdzie limit osób wynosi 15. 

6. W spacerach po mieście może uczestniczyć jednocześnie 50 osób. 

7. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy: dotykania eksponatów, wprowadzania i 

wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), palenia tytoniu oraz używania otwartego 

ognia, wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, wnoszenia broni palnej i ostrych 

przedmiotów, fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej, biegania po schodach.  

8. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zajęć, naruszające ogólnie przyjęte normy 

zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum. 

9. Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek interweniowania we wszystkich wypadkach 

nieodpowiedniego zachowania uczestników, a zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania zasad 

określonych w punktach 7-8. 

10. Ewentualne skargi i wnioski należy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres 

mailowy: muzeum@muzeum.kety.pl 

 

§3 

Cennik i czas trwania zajęć: 

1. Lekcje muzealne trwają 45-60 minut, a koszt lekcji to 30,00 zł/grupa (w Muzeum lub instytucji 

położonej na terenie gminy Kęty). 

2. W przypadku lekcji prowadzonych w placówkach poza gminą Kęty koszt lekcji ustala się cenę 

indywidualną, w zależności od miejsca, gdzie ma być ona przeprowadzona. 

3. Gry prowadzone są wyłącznie na terenie Muzeum: 

 „Zbij majątek i zostań burmistrzem!” – czas trwania zajęć: 90-120 min. Koszt: 50,00 

zł/grupa. 

 „Przyszedł nam rozkaz...” – czas trwania gry: min. 3 godz. Zajęcia darmowe. 

4. Spacery po mieście: czas trwania 60-180 min. Koszt: 50 zł/grupa (z wyjątkiem Questu „Śladami I 

Brygady LP”, który jest oferowany nieodpłatnie). 

5. Warsztaty prowadzone są wyłącznie na terenie Muzeum i trwają 60-120 min. Ich koszt to: 

 5,00 zł dla zajęć: Kalendarz i zegar; Zabawki naszych dziadków; Modna laszka; Krótka 

historia pocztówek; Who is who? Czyli jak poznać świętego po atrybucie jego?; Tajemnice 

pracy Muzeum; warsztaty okazjonalne; 

 7,00 zł dla zajęć: Budujemy miasto; Bibułkowe kwiaty – ludowe zdobnictwo bibułkowe, 

Słowa dawniej zapisane. Historia pisma; Na stole, w zagrodzie i w polu; W narodowych 

barwach: kotylion i kokarda; 

 8,00 zł dla zajęć: Laurki, karteczki, layouty; Supełkowy świat;  

 10,00 zł dla zajęć: „Na szkle malowane”. 
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