
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA OPIEKUNÓW 

 

• Muzeum Miasta Pabianic ma siedzibę w dwóch budynkach: dworze kapituły krakowskiej (Stary Rynek 1) 

oraz budynku poszkolnym (Stary Rynek 2/róg ul. Gdańskiej).  

• Oprócz zajęć ze stałej oferty muzealnej (lekcje i oprowadzanie) prowadzimy także lekcje czasowe 

(związane np. z wystawami czasowymi), okazjonalne gry w czasie różnych wydarzeń muzealnych, ferii i wakacji itp.  

Informacje o tych spotkaniach umieszczamy na naszych stronach: www.muzeum.pabianice.pl, 

www.facebook.com/muzeummiastapabianic/, ulotkach i drukach wydarzeń.  

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

Zajęcia powinny się zakończyć do godz. 15:00. 

• Koszt: lekcji 2 zł, oprowadzania 2 zł od dziecka/młodzieży uczącej się. Opiekunowie są zwolnieni z opłaty.  

Koszt zajęć poza Muzeum: w placówce edukacyjnej w Pabianicach to 4 zł od dziecka;  w placówce edukacyjnej poza 

Pabianicami to 5 zł od dziecka + koszt dojazdu w obie strony. 

• Do lekcji i oprowadzania w innych terminach niż wtorek – piątek, w godz. 10:00-15:00 doliczana jest 

dodatkowa opłata:  

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

- sobota – niedziela - 60 zł. 

• Maksymalna liczba uczestników lekcji to 25 osób.  

W przypadku większej grupy prosimy o uzgodnienie tego faktu z osobą prowadzącą zajęcia. 

• Czas zajęć podany jest przy każdym temacie.  

Jeżeli istnieje konieczność skrócenia spotkania prosimy o powiadomienie prowadzącego podczas zapisu.  

• Lekcje i pytania w sprawie danego tematu prosimy kierować bezpośrednio do osób prowadzących (kontakt 

przy nazwisku) lub dzwoniąc na centralę (która przełączy do osoby prowadzącej lub przekaże jej informacje z prośbą 

o kontakt) tel. (42) 215 39 82, (42) 215 54 87, (+48) 690 415 634, 789 359 857 (nie jest to fizycznie telefon komórkowy, 

dlatego prosimy nie pisać SMS-ów). 

• Zajęcia realizowane są dla wcześniej zgłoszonych grup. 

• 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 30 min. od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć. 

• W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym piśmie do Dyrekcji Muzeum) możliwe jest zwolnienie z opłaty. 

• Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć.  

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 opiekunów o udzielanie informacji prowadzącym zajęcia czy istnieje możliwość wykonywania 

uczestnikom zdjęć przez pracowników Muzeum i zamieszczania ich na stronach: www.muzeum.pabianice.pl oraz 

z www.facebook.com/muzeummiastapabianic/. 


