Twoja najpiękniejsza lekcja historii to muzealne lekcje i warsztaty odbywające się w salach
Zamku Królewskiego. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach nauczania i dostosowane do
wieku uczniów oraz obowiązującej podstawy programowej. Ich kluczowym elementem jest
bezpośredni kontakt uczniów z dziełami sztuki związanymi z historią Polski. Wybranym zajęciom
towarzyszą przedstawienia teatralne i pokazy ﬁlmów. Czas trwania ok. 90 min.
> Przedszkola
> Klasy I-III
> Klasy IV-VIII
> Szkoły ponadpodstawowe
CENNIK
W roku szkolnym 2022/23 ceny zajęć wynoszą:
lekcje i warsztaty w Zamku w j. polskim – 300 zł od klasy
lekcje i warsztaty w Zamku w j. obcym ANG – 350 zł od klasy

lekcje z przedstawieniem – 25 zł/os
Powyższe ceny obowiązują również klasy integracyjne.
Wybrane lekcje dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych kosztują 100 zł od klasy
WAŻNE INFORMACJE
1. Lekcje i warsztaty muzealne można zamawiać przez cały rok także w ramach programu
POZNAJ POLSKĘ.
2. Faktura wystawiana jest wyłącznie na szkoły i placówki oświatowe.
3. Zajęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń.
4. Ewentualne zmiany terminu prosimy ustalać z Działem Rezerwacji: rezerwacja@zamekkrolewski.pl..
5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy prowadzenia zajęć dla połączonych klas.
6. Prosimy o punktualne przychodzenie na lekcje i warsztaty stacjonarne.
7. Konsekwencją spóźnienia się klasy jest skrócenie zajęć.
8. Prosimy, aby w sezonie jesienno-zimowym na lekcje i warsztaty stacjonarne uczniowie przynosili
obuwie na zmianę.
9. W trakcie przedstawień teatralnych towarzyszących lekcjom/warsztatom obowiązuje zakaz
nagrywania, fotografowania i ﬁlmowania.
JAK ZAMÓWIĆ LEKCJĘ > tutaj
KONTAKT
Dział Edukacji: tdrapala@zamek-krolewski.pl oraz pjasny@zamek-krolewski.pl, tel. 22 35 55 105, 22
35 55 114.
Rezerwacja i kasy biletowe: rezerwacja@zamek-krolewski.pl, tel. 22 35 55 338 (wt.- pt., godz. 9:00 14:00)

Zapraszamy także do
Królewska szkoła on-line – lekcje prowadzone przez edukatorów na żywo na platformie zoom.
Edukatorzy zwracają uwagę na detale dzieł sztuki, pozwalają zobaczyć z bliska wybrane zabytki.
Zajęcia wyzwalają kreatywność, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Koszt
zajęć 120 zł za klasę.

Zapraszamy do śledzenia naszego proﬁlu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie

Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/przedszkola-i-szkoly

