
§ 1 Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu korzystania z oferty edukacyjnej, 
zwanego dalej Regulaminem, ustala się następujące znaczenie poniż-
szych zwrotów:

a) Muzeum Miejskie w Tychach – samorządowa instytucja kultury,  
której organizatorem jest miasto Tychy, wraz ze swoim Oddziałem  
Tyską Galerią Sportu; do zadań Muzeum należy gromadzenie, 
przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszech-
nianie zbiorów dotyczących dziejów i kultury miasta Tychy oraz 
historycznej ziemi pszczyńskiej, w szczególności z zakresu historii, 
etnografii i sztuki;

b) Tyska Galeria Sportu – Oddział Muzeum Miejskiego w Tychach;

c) Stary Magistrat – siedziba Muzeum Miejskiego w Tychach położo-
na przy pl. Wolności 1 w Tychach;

d) Ekspozycja – wystawa stała lub czasowa Muzeum Miejskiego 
w Tychach;

e) Zwiedzający – goście indywidualni oraz grupy zorganizowane;

f) Stadion – Stadion Miejski Tychy, obiekt sportowy położony przy 
ul. Edukacji 7 w Tychach.

§ 2 Korzystanie z oferty edukacyjnej

1. Oferta edukacyjna Muzeum Miejskiego w Tychach ma następujące 
formy:

a) spacer edukacyjny – oprowadzanie w terenie, śladem obranego 
szlaku tematycznego;

b) zajęcia edukacyjne – zajęcia z elementami wykładu, dyskusji 
i swobodnej wypowiedzi;

c) warsztaty edukacyjne – zajęcia łączące teorię i działania prak-
tyczne, zwykle prace manualne;

d) lekcje muzealne – zbiorcza nazwa dla zajęć i warsztatów edu-
kacyjnych skierowanych do grup szkolnych i przedszkolnych;

e) zwiedzanie z przewodnikiem – zwiedzanie wystawy czasowej 
lub stałej z przewodnikiem;

f) warsztaty plastyczne – zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
sztuki w siedzibie Muzeum.



2. Wszelkie informacje na temat oferty edukacyjnej można znaleźć 
w aktualnym przewodniku edukacyjnym wydanym przez Mu-
zeum, a także w zakładkach „Edukacja” na stronach internetowych 
Muzeum (www.muzeum.tychy.pl) i Tyskiej Galerii Sportu (www.
tgs.tychy.pl) lub, w przypadku zajęć z zapisami indywidualnymi, 
w zakładce „Wydarzenia” na stronie internetowej Muzeum (www.
muzeum.tychy.pl) oraz kontaktując się z:

a) Starym Magistratem – Dział Edukacji i Promocji: tel. 32 327 18 
20–22 wew. 24 lub: Agata Berger-Połomska a.berger@muzeum.
tychy.pl, Anna Kura a.kura@muzeum.tychy.pl;

b) Tyską Galerią Sportu: tel. 515 717 430 lub: Piotr Zawadzki  
p.zawadzki@tgs.tychy.pl, Kamil Hajduk k.hajduk@tgs.tychy.pl.

3. Powyższe dane obowiązują także przy zapisach na zajęcia.

4. Grupa zainteresowana skorzystaniem z usług przewodnika po 
wystawie, lekcjami muzealnymi czy spacerami edukacyjnymi może 
liczyć maksymalnie 30 osób.

§ 3 Opłaty

1. Za realizację usług oferty edukacyjnej Muzeum pobiera opłaty 
w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2019 z dnia 27 
maja 2019 roku w następującej wysokości:

a) lekcja muzealna: 100 zł od grupy;

b) spacer edukacyjny: 100 zł od grupy.

2. Rezerwacja sali na warsztaty plastyczne jest bezpłatna.

3. Dla nauczycieli/opiekunów grup wstęp do Muzeum Miejskiego 
w Tychach jest bezpłatny.

4. Koszt udziału indywidualnego w warsztatach zmienia się w zależ-
ności od warsztatu i wykorzystywanych podczas jego trwania ma-
teriałów. Każdorazowo kwota podawana jest w opisie warsztatów 
publikowanym na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.
tychy.pl) oraz na drukach ulotnych wydawanych przez Muzeum.

5. Prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć zobowią-
zani są wystosować notatkę, w której informują, że ich podopieczny 
może sam wrócić do domu po zakończonych zajęciach.

6. W przypadku warsztatów dla dzieci, w których koszt udziału dla 
jednej osoby jest równy 15 zł lub więcej, drugie i każde kolejne z ro-
dzeństwa korzysta ze zniżki 5 zł.

7. Opłaty za udział indywidualny należy uiszczać na rachunek banko-
wy Muzeum 88 1240 1330 1111 0010 7496 4324 (PEKAO S.A), wpisując 
w tytule datę oraz nazwę zajęć.

8. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wniosek.

9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od pobrania opłaty za udział grupy w za-
jęciach edukacyjnych. Decyzja podejmowana jest każdorazowo 
indywidualnie, zależnie od zaistniałej sytuacji lub charakteru grupy.

10. Aby skorzystać z usługi przewodnika, lekcji muzealnej, spaceru 
edukacyjnego czy możliwości odbycia w Muzeum warsztatów pla-
stycznych, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu.



11. Terminy rezerwacji:

a) lekcje muzealne, spacery edukacyjne – zamawianie z wyprze-
dzeniem dwóch tygodni;

b) warsztaty plastyczne – zamawianie z wyprzedzeniem dwóch 
tygodni;

c) zwiedzanie z przewodnikiem – zamawianie z wyprzedzeniem 
jednego tygodnia.

12. Rezerwując termin danej usługi, nauczyciel jest zobowiązany wska-
zać: rodzaj usługi, nazwę szkoły/placówki oświatowej, wiek  
i liczbę zwiedzających, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu  
kontaktowego. Jeśli wymagana byłaby faktura, zobowiązany jest 
wskazać także NIP szkoły/placówki. Podane dane osobowe przetwa-
rzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności do-
stępnej pod adresem: www.muzeum.tychy.pl/polityka-prywatnosci/.

13. Opiekunowie grup zobowiązani są uiścić opłatę za zajęcia osobi-
ście lub przelewem do dwóch dni przed datą zamawianych zajęć. 
Podstawą do rozpoczęcia zajęć jest przedłożenie wydrukowane-
go potwierdzenia transakcji. W przypadku dokonywania opłaty 
w dniu zajęć Opiekunowie grup powinni poinformować o tym 
prowadzącego.

14. Dostępną formą płatności jest zapłata gotówką, kartą płatniczą 
oraz przelewem.

15. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Stron (siła wyższa) 
usługi z oferty edukacyjnej nie mogą być wykonane. Strony porozu-
mieją się celem ustalenia nowego terminu spotkania. W przypadku 
braku możliwości jego wyznaczenia, poniesione koszty zostaną 
wzajemnie zwrócone.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Zwiedzający ekspozycję zobowiązani są do przestrzegania niniej-
szego Regulaminu, Regulaminu zwiedzania oraz podporządkowa-
nia się poleceniom pracowników Muzeum w zakresie obowiązują-
cych przepisów bezpieczeństwa i porządkowych obowiązujących 
w obiektach Muzeum, w tym również zobowiązani są do przestrze-
gania zasad dotyczących korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia 
grupy zorganizowanej oraz gości indywidualnych nieprzestrzega-
jących porządku zwiedzania i naruszających postanowienia niniej-
szego Regulaminu. Poniesione koszty nie będą wówczas zwracane.

3. Zamówienie zajęć dla grupy zorganizowanej, zgłoszenie indywi-
dualne na zajęcia oraz udział gości indywidualnych w organizo-
wanych przez Muzeum wydarzeniach oznacza akceptację posta-
nowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich korzystających 
z oferty Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


