ZARZ4DZENIE Nr

720

Dyrektora Zamku Kr6lewskiego w Warszawie - Muzeum.
Rezydencji Kr6l6w i Rzeczypospolitej
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji lekcji iwarsztat6w muzealnych
w Zamku Kr6lewskim w Warszawie-Muzeum

Na podstawie $ 11 ust. 4 pkt 5 Statutu Zamkv Kr6lewskiego w Warszawie - Muzeum.
Rezydencji Kr6l6w i Rzeczypospolitej, stanowi4cego zaNqcznlk do Zarzqdzenia Ministra
Kultury r Dziedzictwa Narodowego z dma 10 listopada 2016 r. (Dz. Urz. MKiDN, poz. 64),
zarzqdzam, co nastgpuj

e

:

I

s1

Wprowadza sig w Zamku Kr6lewskim w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Kr616w
i Rzeczlpospolitej Regulamin rezerwacjt lekcji i warsztat6w muzealnych w Zamku
Kr6lewskim w Warszawie-Muzeum, w brzmieniu okreSlonrm w zaLacznils nr 1
do niniej sz ego zarzqdzenia.

$2

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 19 listopada2018 r.

Zalaczniknr 1 do zarzadzenianr720

REGULAMIN REZBRWACJI LEKCJI I WARSZATOW MUZBALNYCH
W ZAMKU KROLEWSKIM W WARSZAWIE-MUZEIJM

$ 1. Postanowienia og6lne

1. Regulamin rezerwacji lekcji

i

warsztat6w muzealnych

w Zamku Kr6lewskim w

Warszawie-

Muzeum (zwany dalej ,,Regulaminem") okreSla zasady rezerwacji na zajgcia edukacyjne (zwane dalej

,,lekcjami") organizowanych przez

zKw-M z

siedzib4

w

warszawie,

pl.

zamkowy

4,

00-277 Warszawa (zwanego dalej ,,Muzeum).

2. Lekcje s4 prowadzone od poniedzialku do pi4tku. W soboty s4 dostgpne po uprzedniej konsultacji
z D zialem Odwiatowym Muzeum.
3, Pelna oferta edukacyjna jest dostgpna na stronie intemetowej www.zamek-krolewski.pl
$ 2. Rezerwacja

i platnoS(, za lekcje muzealne

1, WysokoSi oplat okre6la cennik dostgpny na stronie intemetowej www,zamek-krolewski.pl oraz
w kasie Muzeum,

2, Rezerwacja miejsc na lekcje jest moZliwa pod warunkiem

dostgpnoSci wolnych termin6w

i dokonywana jest w kolejno(ci naplywania zgloszeh.

3, Rezerwacji nale|y dokona6 posluguj4c sig szablonem zamteszczonym na stronie internetowej
www.zamek-krolewski.pl oraz w informatorach edukacyjnych, wysylaj4c podpisany szablon na adres
siedziby Muzeum lub jego skan na adres e-mail: rezerwac-ia@zamek-krolewski.pl, a

lekcji dla Uniwersytet6w Trzeciego wieku na adres e-mail: pdm@zamek-krolewski,pl

w przypadku

.

4. Termin lekcji ustala Muzeum i powiadamia o tym plac6wkg drog4 mailow4,

5, Rezerwacja na lekcje zlohona drog4 mailow4 lub tradycyjn4 pocd4uzyskuje status potwierdzonej

po dokonaniu platnoici przez elektroniczny system platno6ci PayU lub w

w

wyznaczonym terminie platno$ci. Brak oplacenia rezerwacji powoduje

kasach Muzeum

jej

automatyczne

anulowanie,

6. Rezerwacjg lekcji naleZy oplaci6 przed planowanym terminem: najp6Zniej na 3 dni
w przypadku lekcji, a 10 dni roboczych -w przypadku lekcji zprzedslawieniem.

robocze

7.W przypadku platno6ci

za lekcje zprzedstawieniem istnieje moZliwo6i dokonania korekty platno$ci

w kasie bezpo6rednio przedrozpoczgciemzajg6, gdy zmieni sig liczba uczestnik6w zaj96.
$ 3. Zasady uczestnictwa

1, Lekcje odbywaj4 sig na ekspozycji Muzeum
30 os6b. Lekcje

w zalehnolci

i

s4przeznaczone dla klas licz4cych nie wigcej niZ

od tematu trwaj4 od 60 do 120 minut.

2. Kazda grupa powinna stawic sig w siedzibie Muzeum 15 minut przed godzin4

rozpoczgcia

zarezer\ / owanej lekcj i.

3. Lekcje odbywaj4 sig w jqzyku polskim. Lekcje w innym jEzyku s4 dostgpne po
konsultacj i z Dzialem O6wiatowym Muzeum.

4, W trakcie przedstawief teatralnych

towarzysz4cych

uprzedniej

lekcjom obowi4zuje zakaz nagrywania,

fotografowania i filmowania.
$ 4.

Rerygnacjaz lekcji i reklamacje

1, Lekcje mohna bezkosztowo odwolai w terminie do 7 dni kalendarzowych (w przypadku lekcji
zprzedstawieniem

-

l0 dni)

przed terminemzajgc. Po tym terminie oplaty nie bgd4 zwracane.

Uwaga: Klauzula umieszczona

w informatorach Muzealnych o nastgpuj4cej tresci:

,,Rezygnacja po

tym terminie lub niezgloszenie siq klasy mimo potwierdzenia spowoduje obci42enie szkoty kosztami
zwi4zanymi z organizacj4 spektaklu (l50zl)." traci waznoSi w przypadku rezerwacji objgtych nowymi
zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie

2.

Rezygnacji

z

zarezerwowanego

tj. od 2 stycznia20lg r.

terminu nale?y dokona6 e-mailowo pod

adresem

rezerwacje@zamek-krolew ski.pl.
3, Skladaj4c rezygnacjg z zarezerwowanego terminu lekcji nale2y wskaza6: numer i datg rezerwacji.
4. ZwroIy wplaconych kwot bgd4 dokonywane zgodnie z form4, w jakiej platno66 zostala wniesiona,
5, Muzeum w uzasadnionychprzypadkach zastrzega sobie mozliwoS6 zmiany form

oraz godzin lekcji lub ich tematu,

W

i

zasadrezerwacjt

szczeg6lnych wypadkach Muzeum zasftzega sobie prawo

do poinformowania o zmianach w momencie ich wyst4pienia. Osobom, kt6re dokonaty wczesniej
rezerwacji i j4 oplacily, przysluguj e z tego tytulu prawo do zmiany terminu lekcji lub zwrol uiszczonej
oplaty.

6. W szczeg6lnych sytuacjach losowych Muzeum jest uprawnione do odwotania lekcji bez podania
przyczyn. W takim przypadku wniesiona oplata podlega zwrotowi w calo$ci,

7. W

przypadku powtarzajqcego siQ odwolania rezerwacji

kalendarzowe

lub

w

czasie kr6tszym niZ

Irzy

dni

niestawiennicl.wa pomimo braku odwolania, Muzeum zastrzega sobie prawo

do nieprzyjgcia kolejnej rezerwacji od danej plac6wki.

8, Reklamacje mozna skladai listownie na adres: Zamek Kr6lewski w Warszawie

pl.

Zamkowy

rezerwacji)

4,

-

Muzeum,

00-277 Warszawa oraz na adresy: rezerwacja@zamek-krolewski.pl (spos6b

lub p.tyszka@zamek-krolewski.pl

(zastrzeilenie merytoryczne

do

przeprowadzonych

Iekcji),
$ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacjt online udostgpnianych przez
uZytkownik6w jest Zamek Kr6lewski w Warszawie - Muzeum. Dane osobowe przetwarzane s4
w celach i w zakresie zwi2zanymzkorzystaniemprzezuZytkownika z systemu rezerwacjiw Muzeum.

2.

Podanie danych osobowych przez u?ytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbgdny

do rezerwacji lekcji, UZytkownikom udostgpniaj4cym dane osobowe przysluguje prawo dostgpu
do swoich danych osobowych orcz ich poprawiania.
3, Dane osobowe s4 chronione zgodnie z Ustaw4

z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(tj.: Dz.U. 2014 r. poz. lI82 z p62n. zm.) w spos6b uniemozliwiaj4cy dostgp do nich

osobom

nieuprawnionym.
$ 6. Postanowienia korflcowe

L

Zasadybezpieczehstwa s4 opisane w Regulaminie zwtedzania.

2. Uczestnictwo w lekcjach oferowanych przez Muzeum jest jednoznaczne
niniej szego regulaminu

z

zaakceptowaniem

i Regulaminu zwiedzama.

3. Regulamin niniejszy oraz Regulamin zwiedzania s4 dostgpne na stronie Muzeum: www,zamekkrolewski.pl oraz siedzibie Muzeum,
4. Regulamin obowi4zuje od 19.11.2018 r.

