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REGULAMIN KURSU „WIELCY TWÓRCY” 

organizowanego przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie 

 

Postanowienia ogólne: 

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

kursu z historii sztuki pt. „Wielcy twórcy”. 

2) Wykłady, składające się na szczegółowy program kursu, są związane tematycznie z zakresem 

prowadzonej przez MNW statutowej działalności (zwane dalej „wykładami”). 

3) Wykłady odbywają się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 

3, 00-495 Warszawa w Kinie MUZ lub on-line. 

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

5) Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, który został opublikowany na stronie 

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

 

Warunki uczestnictwa: 

1) Wykłady są płatne. Należy wykupić karnet wstępu lub jednorazowy bilet na dany wykład. 

Uczestnicy zobowiązani są mieć przy sobie karnety lub bilet przez cały okres trwania wykładu. 

2) W chwili zakupu karnetu lub jednorazowego biletu w kasie MNW należy pozostawić kontakt 

mailowy.  

2) Liczba uczestników wykładu jest ograniczona. 

3) Karnet lub bilet uprawnia do wstępu do Muzeum tylko w dniu wykładu. 

4) Zwroty karnetów możliwe są w terminie do 7 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu 

jednorazowego biletu. 

5) Nie ma możliwości zwrotu lub zamiany zakupionego karnetu lub jednorazowego biletu. 

6) W przypadku zamknięcia MNW wynikającego z zmieniającej się sytuacji pandemii wirusa COVID-

19, kurs będzie kontynuowany wg następujących zasad: 

a. Wykłady będą odbywać się on-line. 

b. Przeniesienie wykładów do internetu nie będzie rozpatrywane przez MNW jako podstawa do 

zwrotu karnetu lub jednorazowego biletu on-line. 

c. 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. 

d. Uczestnicy, którzy nie przekazali MNW kontaku mailowego w momencie zakupu biletu, będą 

mieli taką możliwość w trakcie trwania kursu (kontakt: mmarciniak@mnw.art.pl). 
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e. Brak kontaktu mailowego do Uczestnika kursu nie będzie podstawą do zwrotu karnetu lub 

jednorazowego biletu on-line. 

f. Wykłady będą realizowane wg. programu kursu w piątki o godzinie 18.00. 

g. W dniu każdego wykładu Uczestnicy, którzy wykupili karnet lub jednorazowy bilet będą 

otrzymywali drogą mailową link umożliwiający uczestnictwo w wykładzie on-line. 

h. Uczestnictwo w wykładzie on-line będzie możliwe po zakupieniu jednorazowego biletu on-

line (5 zł). Bilet taki może być zakupiony jedynie na stronie internetowej MNW 

(www.bilety.mnw.art.pl). 

i. Wykłady będą prowadzone on-line do momentu, w którym sytuacja pandemiczna pozwoli na 

powrót do stacjonarnej realizacji kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”. 

 

Postanowienia końcowe: 

1) Uczestnictwo w kursie historii sztuki „Wielcy twórcy” oferowanym przez MNM jest jednoznaczne 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 obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
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