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REGULAMIN WYKŁADÓW 

organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie 

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Muzeum Narodowe w Warszawie (zwane dalej „MNW” lub „Organizatorem”) jest organizatorem 

wykładów. 

2. Wykłady są związane tematycznie z zakresem prowadzonej przez MNW statutowej działalności 

(zwane dalej „wykładami”). 

3. Wykłady odbywają się w Kinie MUZ w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie 

(Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa) lub on-line. 

4. Wykłady adresowane są do młodzieży i osób dorosłych (zwani dalej „Uczestnikami”). Młodzież 

poniżej 16 roku życia może uczestniczyć w wykładzie pod warunkiem posiadania pisemnej 

zgody prawnego opiekuna, gdzie opiekun musi być osobą pełnoletnią (Załącznik nr 1). 

5. Tematy oraz terminy (daty i godziny) wykładów określają harmonogramy publikowane 

na stronie internetowej MNW w zakładce Edukacja (www.mnw.art.pl/edukacja). 

 

§ 2. Karnety, bilety i wejściówki 

1. Wykłady organizowane przez MNW są płatne lub bezpłatne – informacja o odpłatności 

za wykład znajduje się na stronie internetowej MNW w zakładce z harmonogramem programu, 

którego częścią jest dane wydarzenie. 

2. Uczestnicy wykładów są zobowiązani do zakupu lub pobrania karnetu, biletu lub wejściówki, 

gdzie: 

a. karnet – uprawnia do uczestnictwa w pełnym cyklu wykładów określonych 

harmonogramem i jest odpłatny; 

b. bilet – uprawnia do uczestnictwa w pojedynczym wykładzie z cyklu określonego 

harmonogramem i jest odpłatny; 

c. wejściówka – uprawnia do uczestnictwa w pojedynczym wykładzie z cyklu określonego 

harmonogramem i jest nieodpłatna.  

3. Karnety, bilety i wejściówki są dostępne w kasie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej MNW (https://bilety.mnw.art.pl)  

4. W chwili zakupu karnetu lub jednorazowego biletu w kasie MNW należy pozostawić kontakt 

mailowy. Jeśli Uczestnik nie pozostawi kontaktu mailowego podczas zakupu biletu, może 

go przekazać Organizatorowi drogą mailową – edukacja@mnw.art.pl. 

5. Nie ma możliwości zwrotu biletu ani karnetu. 

6. Nie ma możliwości wymiany karnetu lub biletu na inne wydarzenia organizowane przez MNW. 

http://www.mnw.art.pl/edukacja
https://bilety.mnw.art.pl/
mailto:edukacja@mnw.art.pl
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§ 3. Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania karnetu, biletu lub wejściówki uprawniających 

do uczestnictwa w wykładzie przez cały okres trwania wykładu oraz okazania ich na prośbę 

Organizatora. 

2. Liczba uczestników wykładu jest ograniczona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia wykładów planowanych w siedzibie MNW 

do internetu. 

4. Przeniesienie wykładów planowanych w siedzibie MNW do internetu nie będzie rozpatrywane 

jako podstawa do zwrotu karnetu lub jednorazowego biletu on-line. 

5. Nie posiadanie przez Uczestnika kursu odpowiedniego sprzętu niezbędnego do uczestniczenia 

w wykładach on-line nie będzie rozpatrywane przez MNW jako podstawa do zwrotu karnetu 

lub jednorazowego biletu on-line. 

6. Brak kontaktu mailowego do Uczestnika kursu nie będzie podstawą do zwrotu karnetu lub biletu 

on-line. 

7. Najpóźniej w dniu każdego wykładu Uczestnicy, którzy wykupili bilet lub karnet otrzymają drogą 

mailową link umożliwiający uczestnictwo w wykładzie on-line. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe: 

1. Zakup biletu na wykład oferowany przez MNW jest jednoznaczny z zaakceptowaniem 

powyższego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie MNW: www.mnw.art.pl/Edukacja. 

3. W przypadkach nieokreślonych niniejszym regulaminem obowiązuje REGULAMIN 

INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW, dostępny na stronie www.bilety.mnw.art.pl, oraz 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE dostępny na stronie 

www.mnw.art.pl. 

4. Regulamin przetwarzania danych osobowych przez MNW zgodnie z RODO jest dostępny na 

stronie MNW: https://bilety.mnw.art.pl/rezerwacja/regulamin.html  

5. Regulamin organizacji wykładów w MNW obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnw.art.pl/Edukacja
http://www.bilety.mnw.art.pl/
http://www.mnw.art.pl/
https://bilety.mnw.art.pl/rezerwacja/regulamin.html
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Załącznik nr 1 

 

Zgoda Opiekuna na udział dziecka w wykładzie / kursie* 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki* ___________________________________________ 

PESEL: __________________________________________________________________________ 

w wykładzie / kursie* historii sztuki _____________________________________________________ 

w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniu / okresie* _____________________________________ 

Biorę za niego / nią* pełną odpowiedzialność prawną podczas trwania wykładu / kursu*. 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam* się z Regulaminem Wykładów organizowanych przez 

Muzeum Narodowe w Warszawie. 

 

………………………………………..    …………………………………………… 

data, miejscowość      podpis rodzica / opiekuna 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 


