Regulamin programu edukacyjnego Muzeum bliżej nas

1. Cel, idea programu
1.1. Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.
1.2. Udostępnienie i rozpowszechnienie wiedzy o udogodnieniach stworzonych na terenie
Muzeum Narodowego w Kielcach.
1.3. Rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń dla niepełnosprawnych, co zaowocuje
samodzielnymi wycieczkami do Muzeum Narodowego Kielcach.
1.4. Budowanie wewnętrznej bazy danych podmiotów działających na rzecz osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem, które współtworzą przyjazne środowisko
w Muzeum Narodowym w Kielcach. Pomoc w dostosowaniu Muzeum Narodowego
w Kielcach do potrzeb osób, które mają trudny dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej.

2. Opis beneficjenta programu
2.1. Program skierowany jest do podopiecznych i organizacji, które działają na rzecz osób
niepełnosprawnych i grup zagrożonych wykluczeniem:


obniżonej sprawności intelektualnej,



obniżonej sprawności funkcjonowania społecznego,



obniżonej sprawności komunikowania się,



obniżonej sprawności ruchowej,



z mózgowym porażeniem dziecięcym,



obniżonej sprawności psychofizycznej z powodu chorób somatycznych.

3. Uczestnictwo
3.1. Program kierowany jest do zorganizowanych grup. Maksymalna liczba zwiedzających
w grupie to 20 osób.
3.2. Grupy muszą być pod kontrolą opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo
i zachowanie uczestników. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy i pomocy
w realizacji działań edukacyjnych.
4. Zgłoszenie instytucji lub organizacji do udziału w projekcie
Przystąpienie do udziału w projekcie następuje poprzez:

4.1. Wypełnienie i dostarczenie formularza (załącznik nr 1) do siedziby Muzeum Narodowego
w Kielcach oraz umówienie się na pierwszą wizytę.
4.2. Wypełnienie i dostarczenie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
projektu Muzeum bliżej nas oraz deklaracją wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych
podanych w formularzu dla celów projektu.
4.3. Wypełnienie i dostarczenie formularza upoważnia do bezterminowego i bezpłatnego
zwiedzania oraz korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego w Kielcach.
5. Wstęp do muzeum
5.1. Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz udział
w projekcie odbywa się w godzinach ustalonych Zarządzeniami Dyrektora Muzeum, po
wcześniejszym dokonaniu rezerwacji.
5.2. Rezerwacji miejsca wizyty dokonuje się drogą telefoniczna lub e-mailową.


Oddział Pałac Biskupów Krakowskich – telefonicznie od wtorku do niedzieli, w godz. 1018: (41) 344 40 15 wew. 243 lub (41) 344 23 18, od poniedziałku do piątku, w godz.
8-15.30: (41) 344 40 15 wew. 239 lub /+48/ 660 957 875; e-mail: edukacja@mnki.pl,



Oddział Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – tel. (41) 303 04 26 wew. 105, /+48/
664 384 069; e-mail: oblegorek@mnki.pl



Oddział Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – tel. (41) 344 57 92, (41) 344 40 14
wew. 250, e-mail: zeromski@mnki.pl



Oddział Muzeum Dialogu Kultur – tel. (41) 344 60 96 lub (41) 344 40 14, wew. 241, email: dialog@mnki.pl



Oddział Muzeum Archeologiczne w Wiślicy - 41 369 09 30, e-mail: wislica@mnki.pl



Ekspozycja Muzealna Orla 3, wystawa Zwierzęta i kontynenty – tel. (41) 344 40 15 wew.
239 lub /+48/ 660 957 875; e-mail: edukacja@mnki.pl

5.3. Kolejność przekazania danych podczas rezerwacji:


termin wizyty: data i godzina,



nazwa instytucji lub organizacji,



imię i nazwisko oraz numer telefon do opiekuna grupy,



wielkość grupy (liczba osób),



informacja o schorzeniach i niepełnosprawności uczestników programu w celu
dostosowanie treści i poziomu ćwiczeń do potrzeb odbiorców,



wybór tematu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego w Kielcach.

5.4. Przyjmowane są jedynie rezerwacje zgłoszone najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.
5.5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy dokonać zawiadomienia
pisemnie drogą mailową, bądź telefonicznie najpóźniej 2 dni przed dokonanym terminem
rezerwacji.

