URODZINOWE WARSZTATY TWÓRCZE
OPŁATY:








koszt zajęć to 900 zł (obejmuje opłatę za przeprowadzenie półtoragodzinnych
warsztatów, materiały wykorzystane podczas zajęć, wynajem sali edukacyjnej oraz
wejście na wystawę dla 20 dzieci i maksymalnie 3 opiekunów)
najpóźniej tydzień przed planowaną imprezą należy wpłacić zaliczkę w
wysokości 200 zł; wpłaty należy dokonać w kasie MNW lub przelewem na konto
dane do przelewu: Bank BGK 83 1130 1017 0020 1460 6320 0001, tytuł przelewu:
URODZINOWE WARSZTATY (proszę wpisać datę); po realizacji wpłaty prosimy o
przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: edukacja@mnw.art.pl
brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie zostanie uznany za rezygnację z imprezy
pozostałą kwotę prosimy wpłacić w kasie MNW w dniu imprezy

ZAPROSZENIA:


po wpłaceniu zaliczki zapraszamy po odbiór specjalnych zaproszeń dla gości w kasie
MNW

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:









w warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 dzieci i co najmniej 2-3
opiekunów (każdy kolejny opiekun musi wykupić bilet wstępu na wystawę stałą)
osoba zamawiająca zobowiązuje się do przebywania na terenie MNW przez cały czas
trwania zajęć; zobowiązana jest również do przyjęcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo zaproszonych gości oraz ewentualne straty materialne
opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia podczas zajęć bez użycia lampy błyskowej,
proponujemy spotkać się z gośćmi 15 minut wcześniej w holu muzealnym; osoby
spóźnione mogą mieć problem z odnalezieniem grupy
grupa, która nie uprzedzi MNW (tel. +48 22 629 30 93, Informacja) o swoim
spóźnieniu, po upływie 30 minut od planowanego rozpoczęcia lekcji nie będzie
przyjęta; zostanie jednak obciążona opłatą za przewodników w wysokości 140 zł
zaliczka jest bezzwrotna.

POCZĘSTUNEK:







po zakończeniu półtoragodzinnych warsztatów jest możliwość zorganizowania
30-minutowego poczęstunku dla dzieci w sali edukacyjnej, wszystkie potrzebne
artykuły zapewnia Zamawiający
15 minut przed rozpoczęciem warsztatów Zamawiający mogą pozostawić w sali
edukacyjnej artykuły spożywcze, prezenty, jednorazowe sztućce, naczynia itp.
w sali edukacyjnej nie ma lodówki
ze względu na alarmy przeciwpożarowe zabrania się używania świeczek typu
„fontanna tortowa”
prosimy o niekorzystanie z zewnętrznych firm cateringowych
w Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się restauracja Cafe Lorentz & wine,
w której również można zorganizować poczęstunek; posiada specjalną ofertę
urodzinową (www.cafelorentz.pl, tel.+48 882 037 779, e-mail: info@calelorentz.pl)

Rezerwacja urodzin jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Prosimy o kontakt z Działem Edukacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00
pod nr tel. 22 621 10 31 wew. 246, 22 629 50 60 lub pod adresem e-mailowym:
edukacja@mnw.art.pl.
Z wyrazami szacunku
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Warszawie

