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Regulamin korzystania z sali edukacyjnej  
w Muzeum Gazowni Warszawskiej  

(dalej: „Regulamin”)  
 

1. Sala edukacyjna w Muzeum Gazowni Warszawskiej (dalej jako „Sala Edukacyjna”) jest 
miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji muzealnych, zajęć edukacyjnych, szkoleń oraz 
innych spotkań.   

2. Zajęcia i spotkania w Sali Edukacyjnej odbywają się na podstawie zgłoszeń i rezerwacji 
prowadzonych przez Muzeum Gazowni Warszawskiej. Rezerwacji dokonuje się za 
pośrednictwem emaila: warsztaty.muzeum@pgnig.pl.  

3. Szczegółowe zasady i warunki rezerwacji, w tym cennik rezerwacji Sali Edukacyjnej na cele 
komercyjne, ustalają władze Muzeum Gazowni Warszawskiej. 

4. Sala Edukacyjna dostępna jest w godzinach otwarcia Muzeum Gazowni Warszawskiej.  
5. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą władz Muzeum, Sala Edukacyjna może być 

udostępniona także w innych godzinach lub dniach.    
6. Osoby korzystające z Sali Edukacyjne powinny stosować się do uwag i zaleceń wydawanych 

przez pracowników Muzeum Gazowni Warszawskiej, w szczególności przez edukatora 
prowadzącego zajęcia lub pracowników ochrony Muzeum. 

7. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub innych osób 
korzystających z Sali Edukacyjnej bądź naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w 
miejscach publicznych, mogą być poproszone o opuszczenie Sali Edukacyjnej.  

8. Wszelkie nieprawidłowości, awarie sprzętu oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu 
powinny zostać niezwłocznie zgłaszane pracownikom Muzeum Gazowni Warszawskiej, w 
szczególności edukatorowi prowadzącemu zajęcia lub pracownikom ochrony Muzeum. 

9. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieci, które nie 
ukończyły trzynastego roku życia, powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej. 

10. Maksymalna liczba osób, która może przebywać w Sali Edukacyjnej to 40.  
11. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego, 

podobnego stanu wyjątkowego, władze Muzeum Gazowni Warszawskiej mogą wprowadzić 
dodatkowe obostrzenia lub zalecenia sanitarne, w tym również zdecydować o zamknięciu Sali 
Edukacyjnej.  
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12. W sprawach związanych z korzystaniem z Sali Edukacyjnej odpowiednie zastosowanie 
znajduje Regulamin zwiedzania Muzeum Gazowni Warszawskiej dostępny na stronie 
internetowej www.muzeum.pgnig.pl. 

13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem oraz kwestiach związanych z 
interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiednie decyzje podejmują władze 
Muzeum Gazowni Warszawskiej. 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2022 roku.  

 


