INFORMACJE ORGANIZACYJNE
LEKCJE PRUSZKOWSKIEGO FESTIWALU ARCHEOLOGICZNEGO ARTTEFAKY 2020
1. ORGANIZATOR, MIEJSCE
Organizatorem warsztatów jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im.
Stefana Woydy oraz Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza.
Warsztaty odbywają się w ogrodzie Muzeum - plac Jana Pawła II 2, 02-548 Pruszków,
w przypadku pogorszenia pogody, w pomieszczeniach piwnicy.
2. GRUPA, CZAS TRWANIA WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzone są w grupie max 24 osobowej od godz. 10.30 do 13.30.
3. FORMA, TEMATY
a. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat;
b. Zajęcia mają formę warsztatów połączonych z pogadanką.
4. ZAPISY
a. Aby zapisać dziecko na warsztaty należy dokonać tego telefonicznie (22) 75872-66 lub mailowo k.koza@mshm.pl.
b. Zapisy prowadzimy w dni powszednie od 3 sierpnia 2020 roku (w godz. od
9:00 do 15: 30), decyduje kolejność zgłoszeń.
c. Rodzice/Opiekunowie prawni wypełniają kartę uczestnictwa i dostarczają ją
do Działu Edukacji i Popularyzacji w dniu warsztatów. Brak karty uniemożliwia
udział dziecka w zajęciach.
5. OPŁATY
Wstęp bezpłatny

6. NADZÓR
Muzeum i edukatorzy prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad dziećmi;
7. INFORMACJE RÓŻNE
a. Uczestnicy wykonane prace zabierają ze sobą;
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy
osobistych, a w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych i innych rzeczy wartościowych.

Aneks:
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, w czasie organizowanych imprez na
terenie Muzeum obowiązują specjalne zasady higieny i bezpieczeństwa zgodne
z wytycznymi GIS, MEN i MKiDN.
1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU SPOTKANIA
a) Organizator spotkania zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla
personelu oraz uczestników spotkania.
b) Uczestnicy spotkania mają zapewniony dostęp do wyznaczonej toalety w budynku
muzeum.
c) Przy wejściu do MSHM są umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym.
d) Miejsce warsztatów – stoły i krzesła są zdezynfekowane.
2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PODCZAS SPOTKANIA.
e) Uczestnicy spotkania:
f) Są zdrowi, co poświadczają opiekunowie uczestnika w pisemnym oświadczeniu o
braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu
rozpoczęcia lekcji festiwalowych.
g) Uczestnicy spotkania zobowiązani są do używania maseczek ochronnych i zasłonięcia
nosa i ust podczas warsztatów.
h) Dzieci w czasie zajęć będą pozostawać w bezpiecznej odległości od siebie.

