REGULAMIN KURSU DLA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH ORGANIZOWANEGO
PRZEZ MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
1. Muzeum Narodowe w Warszawie jest organizatorem kursu dla przewodników
miejskich.
2. Kurs dla przewodników miejskich obejmuje dziesięć spotkań organizowanych w
budynku Muzeum, Aleje Jerozolimskie 3.
3. Celem kursu jest przygotowanie przewodników miejskich do oprowadzania po
gmachu głównym Muzeum Narodowym w Warszawie. W trakcie spotkań uczestnicy
kursu szczegółowo poznają historię i zbiory MNW oraz poszerzą swoją wiedzę z
zakresu historii sztuki.
4. Zajęcia objęte programem kursu prowadzone są przez wykwalifikowanych
specjalistów.
5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
przez stronę internetową Muzeum oraz potwierdzenie otrzymane z Działu Edukacji.
Wysyłając zgłoszenie uczestnik kursu jednocześnie akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
6. Opłata za kurs dla przewodników miejskich wynosi 250 zł. Uczestnicy kursu
wnoszą opłatę w kasie Muzeum lub przelewem w ciągu siedmiu dni przed
rozpoczęciem kursu. Niedopełnienie tego punktu regulaminu skutkuje usunięciem
z listy.
7. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi.
8. Kurs odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa w nim minimum 15 osób.
9. Uczestnicy kursu otrzymają legitymację upoważniającą do oprowadzania po
Muzeum własnych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz do
bezpłatnego wstępu do gmachu głównego Muzeum.
10. Ważność legitymacji należy przedłużać co rok. Warunkiem przedłużenia jest
uczestnictwo w jednorazowym, bezpłatnym spotkaniu informującym o zmianach w
ekspozycjach w galeriach stałych i o nowo otwartych wystawach czasowych.

Informacje o terminie spotkania uczestnicy kursu otrzymają każdorazowo na adres
mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
11. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zgłaszania oprowadzanych grup
telefonicznie (pon.–pt. 8.30–15.00, tel. 22 629 50 60 lub 22 621 10 31 wew. 246) w
Dziale Edukacji, najpóźniej na jeden dzień przed oprowadzaniem.
12. Pracownik Muzeum może bez wcześniejszego uprzedzenia hospitować zajęcia
prowadzone przez uczestnika kursu.
13. W przypadku stwierdzenia braku odpowiednich kompetencji merytorycznych
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzedłużenia ważności legitymacji.
14. Wszelkie informacje związane z organizacją kursu będą przekazywane drogą
elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
15. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z
normami zawartymi w przepisach prawa cywilnego.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2017 r.

