
 INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI: 
 Prowadzimy zajęcia ze stałej oferty muzealnej (lekcje i oprowadzanie) oraz lekcje czasowe (związane 

z wystawami czasowymi). 

 Lekcje i oprowadzanie mogą rozpocząć  się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 10:00 – 13:30. 

Zajęcia muszą się zakończyć do godz. 15.00. 

 Koszt: lekcji 1 zł, oprowadzania 1,5 zł od dziecka/młodzieży uczącej się. Opiekunowie są zwolnieni 

z opłaty.  

 Do lekcji i oprowadzania w innych terminach niż wtorek – piątek, godz. 10.00-15.00 doliczana jest 

dodatkowa opłata:  

- wtorek – piątek po godz. 15:00 - 30 zł. 

- sobota – niedziela - 50 zł. 

 Maksymalna liczba uczestników lekcji to 25 osób. 

 Czas zajęć zależny jest od tematu i trwa od 45 do 90 min. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia 

spotkania prosimy o powiadomienie prowadzącego podczas zapisu i przed jego rozpoczęciem. 

 Spotkania prosimy umawiać bezpośrednio z osobami prowadzącymi (kontakt przy nazwisku) 

lub dzwoniąc na centralę tel. (42) 215 39 82, 215 54 87, 519 326 275 (bez opcji pisania smsów). 

 Zajęcia realizowane są  dla grup zgłoszonych przynajmniej kilka dni wcześniej. 

 W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną. 

 Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu. 

 Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 30 min. od momentu, gdy zajęcia powinny 

się rozpocząć. 

 W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym piśmie do Dyrekcji Muzeum) istnieje możliwość 

zwolnienia z opłaty. 

 Zależnie od tematu zajęcia mogą odbywać się w obiektach muzealnych: Dworze Kapituły Krakowskiej 

(Stary Rynek 1), w budynku poszkolnym (Stary Rynek 2/róg ul. Gdańskiej) lub w najbliższym otoczeniu 

(ogród, Park im. J. Słowackiego). 

 Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i odpowiadają 

za poprawne zachowanie grupy oraz jej bezpieczeństwo. 

 Podczas zajęć opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia (bez lampy w salach ekspozycyjnych). 

 Prosimy nauczycieli o udzielanie informacji prowadzącym zajęcia o możliwości wykonywania zdjęć 

przez pracowników Muzeum podczas zajęć i zamieszczania ich w publikatorach muzealnych (w tym 

na stronie www.muzeum.pabianice.pl oraz profilu Facebook MMP). 

 Oferta znajduje się również na stronie www.muzeum.pabianice.pl/lekcje/ 


