
 
      

REGULAMIN WARSZTATÓW RODZINNYCH W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 

 
Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy zobowiązują się Państwo do akceptacji warunków 
Muzeum dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA / WARUNKI REZERWACJI 
1.1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie (tel. 22 50 60 183) lub mailowo 
warsztaty@lazienki-krolewskie.pl lub rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl najpóźniej na 2 
dni przed warsztatami do godz. 15-tej.  
1.2. Organizator warsztatów skontaktuje się ze zgłaszającym w sprawie rezerwacji w 
okresie do trzech dni roboczych. 
1.3. Osoba rezerwująca warsztaty proszona jest o: 
- przesłanie w wersji elektronicznej podpisanego Formularza Zgłoszenia bądź  
- podanie danych telefonicznie lub wysłanie zgłoszenia obejmującego poniższe informacje 
na adres mailowy warsztaty@lazienki-krolewskie.pl lub rezerwacje@lazienki-
krolewskie.pl: 
tytuł i termin warsztatu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy (opcjonalnie), adres e-mail, 
ilość dzieci, zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka wykonanego podczas zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum (opcjonalnie, przy czym w trakcie warsztatów 
będą zbierane oświadczenia w formie pisemnej), uwagi (opcjonalnie). 
1.4. Po dopełnieniu ww. formalności wysyłane jest do Państwa potwierdzenie rezerwacji 
na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszenia bądź na adres mailowy przekazany w 
rozmowie telefonicznej. Sam dostarczony Formularz Zgłoszenia bądź wysłane zgłoszenie 
na adres warsztaty@lazienki-krolewskie.pl lub rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl nie 
stanowi podstawy do potwierdzenia rezerwacji. 
1.5. Wszystkie zmiany i uwagi dotyczące rezerwacji warsztatów będą uwzględniane 
jedynie w momencie, gdy zgłaszane są przez uczestnika z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
2.1. Całkowity koszt udziału jednego dziecka w warsztatach stanowi Cena warsztatów, 
określona każdorazowo przez Organizatora. Za każde kolejne dziecko pobierana jest taka 
sama opłata. Rodzic/opiekun nie płaci za swój udział w warsztatach. 
2.2. W kasach Muzeum Łazienki Królewskie można zakupić bilet jednorazowy bądź karnet 
na określone warsztaty. 
2.3. Całość opłaty za warsztaty powinna być uiszczona najpóźniej na 15 minut przed 
rozpoczęciem warsztatów w kasach Muzeum Łazienki Królewskie. 
2.4. Niedokonanie wpłat należności w ww. terminie będzie przyczyną skreślenia osoby z 
listy uczestników warsztatów. 
 

mailto:warsztaty@lazienki-krolewskie.pl
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
mailto:warsztaty@lazienki-krolewskie.pl
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
mailto:warsztaty@lazienki-krolewskie.pl
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl


 
WARUNKI REZYGNACJI 
3.1. W przypadku rezygnacji z warsztatów z przyczyn nie leżących po stronie organizatora 
(niedotrzymanie terminów płatności, choroba uczestnika i inne przypadki losowe) 
prosimy o informację drogą mailową do 3 dni przed terminem warsztatów. 
3.2. Możliwy jest zwrot zakupionego biletu najpóźniej na 2 dni przed planowanymi 
warsztatami. 
 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
4.1. Grupa uczestników warsztatów spotyka się z prowadzącym/artystą/edukatorem na 
tarasie przed Pałacem na Wyspie. Następnie razem z prowadzącym przechodzi do 
obiektów uwzględnionych w scenariuszu warsztatów. 
4.2. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie 
danych osobowych” podpisując Formularz Zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na 
bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych 
osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa i Państwa dziecka dla 
potrzeb prawidłowej realizacji oferty Muzeum, a także na przesyłanie informacji drogą 
elektroniczną. 
4.3. Potwierdzam zapoznanie się z wszelkimi informacjami zawartymi w Formularzu 
Zgłoszeniowym, programie wydarzenia oraz ze szczegółowymi informacjami o nimi z 
treścią warunków uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 
 
 
KONTAKT: 
warsztaty@lazienki-krolewskie.pl lub rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl 
tel. 22 50 60 183 
www.facebook.com/OEM.LAZIENKI 
Kurator warsztatów rodzinnych: Zofia Zaccaria z.zaccaria@lazienki-krolewskie.pl 
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