Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu „Noc w Muzeum inaczej”
1. Organizatorem wydarzenia „Noc w Muzeum inaczej”, zwanego dalej Wydarzeniem,
jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy
ul. Warszawskiej 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. Wydarzenie organizowane jest w Spichlerzu, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów
Wielkopolski dnia 18 maja 2018 roku, od godziny 22:00, do dnia 19 maja 2018 roku,
do godziny 07:00. Ramowy plan Wydarzenia znajduje się w załączniku nr 1.
3. Uczestnicy:
– do udziału w Wydarzeniu zachęcamy dzieci w wieku 9-13 lat. Uczestnicy muszą
znajdować się pod opieką osób dorosłych,
– liczba uczestników pozostających pod opieką jednej osoby dorosłej nie może
przekraczać 3. Pragniemy zaangażować jak największą liczbę dzieci, dlatego prosimy,
by – w miarę możliwości – z trzyosobowymi grupami rodzeństw/znajomych zapisywał
się jeden dorosły opiekun,
– ilość miejsc ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy,
– zapisy przyjmowane są osobiście w obiekcie Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400
Gorzów Wielkopolski, lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 722 54 68, do 16
maja 2018 roku.
4. Opłata za udział:
– wstęp na Wydarzenie kosztuje 15 zł/os.,
– cena obejmuje: bilet wstępu, kawę, herbatę, wodę mineralną,
– opłat należy dokonać w kasie Muzeum przed rozpoczęciem Wydarzenia.
5. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do:
– stosowania się do zapisów wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Muzeum
Lubuskim oraz niniejszego regulaminu,
– stosowania się do poleceń prowadzącego oraz innych pracowników Muzeum,
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przy czym za bezpieczeństwo i opiekę nad
dziećmi odpowiadają ich rodzice/opiekunowie,
– szanowania mienia i pomocy dydaktycznych, za powstałe zniszczenia odpowiadają
opiekunowie,
– każdy uczestnik Wydarzenia powinien mieć ze sobą wyposażenie niezbędne do
nocowania (śpiwór, karimata, poduszka),
– w godzinach 03:00 a 06:30 obowiązuje całkowity zakaz opuszczania wyznaczonej do
nocowania sali, za wyjątkiem wyjścia do toalety,
– na terenie obiektu znajdują się 2 toalety, które będą stale udostępnione uczestnikom,
– wszyscy uczestnicy są zobowiązani do opuszczenia obiektu 19 maja 2018 roku
o godzinie 07:00.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie
trwania Wydarzenia „Noc w Muzeum inaczej”.

Załącznik nr 1
Program Wydarzenia „Noc w Muzeum inaczej”
22:00
22:00-22:30
22:30-24:00
00:00-00:45
00:45-01:30
01:30-03:00
03:00-06:30
06:30-07:00

zbiórka w Spichlerzu
powitanie, sprawy organizacyjne, rozlokowanie
nocne zwiedzanie Spichlerza
zajęcia „Świat naszych dziadków”
zajęcia „Opowiedz mi bajkę”
pokaz filmów (dla chętnych)
cisza nocna
porządkowanie sali i opuszczenie Muzeum

