
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 02.01.2023r. 

Dyrektora 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 

 
R E G U L A M I N 

Zwiedzania Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie  
w ramach Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” 

1. W programie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z 
Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich 
opiekunami. 

2. Warunkiem skorzystania z programu jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu 
oraz złożenie przez szkołę do wybranych placówek wypełnionego zgłoszenia w formie 
papierowej i/lub elektronicznej przesłany odpowiednio na adres 
ekspozycja@muzeumciechanow.pl , zamek@muzeumciechanow.pl , 
golotczyzna@muzeumciechanow.pl  

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony  www.muzeumciechanow.pl  lub 
bezpośrednio w recepcji: Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, budynku 
ekspozycyjnym lub Oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.  

4. Bilet w preferencyjnej cenie 1,00 zł brutto za uczestnika obejmuje:  
a) zwiedzanie wszystkich obiektów z Przewodnikiem 

b) zwiedzanie jednego obiektu z Przewodnikiem 

c) lekcje muzealne 

d) warsztaty 

Niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w Muzeum (np. skorzystanie 
przez daną grupę z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej), całkowity 
koszt wstępu ucznia do instytucji kultury w ramach programu wyniesie 1 zł brutto. 

5. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez dyrektora lub zastępcę dyrektora 
placówki deklarującej chęć przyjazdu. 

6. Weryfikacji zgodności formularza zgłoszeniowego dokonuje pracownik Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.  

7. W  formularzu zgłoszeniowym wszystkie pola muszą być wypełnione. 
8. W  formularzu należy dokładnie określić zakres oferty z jakiej placówka skorzysta  (np. 

Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, budynku 
ekspozycyjnego przy ul. Warszawskiej 61 oraz Oddziału Muzeum Pozytwizmu w Gołotczyżnie, 
lekcja muzealna pt. „Życie codzienne w średniowiecznym zamku.” w  Zamku Książąt 
Mazowieckich, warsztaty  Bożonarodzeniowe w budynku ekspozycyjnym w Ciechanowie przy ul. 
Warszawskiej 61, oraz warsztaty pt. „Batik –jako technika malarska”) 
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9. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej 
opieką prawną, w tym utrwalanie i rozpowszechnianie. 

10. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach Administratora 
(www.muzeumciechanow.pl, portalu Facebook, portalu Instagram), mediach (prasie i 
telewizji), ulotkach, plakatach, wydawnictwach.  

11. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, ul. Warszawskiej 61A, 06-400 Ciechanów, tel: 23/ 672-53-46 mail: 
sekretariat@muzeumciechanow.pl 

12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie możliwy jest pod numerem tel. 23/ 672-53-46 w.104 

13. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

14. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

15. Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

 

 

 


