
 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA DOSTĘPNA – 2018/1918  

 

W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości oferujemy aż 1918 bezpłatnych 
lekcji muzealnych we wszystkich oddziałach Muzeum. Oferta dotyczy zarówno 
wystaw stałych i czasowych. Dostępne jest od 23 kwietnia do 21 grudnia 2018 roku.  
 

Oferta obejmuje ponad 90 różnych tematów lekcji muzealnych, a także spacery 
edukacyjne. Lekcje realizujemy we wszystkich oddziałach MNK na wystawach 
stałych, jak również na wystawach czasowych. Spacery odbywają się w przestrzeni 
miasta.  

 

Zajęcia przygotowane są z myślą o uczniach wszystkich typów szkół publicznych 
i niepublicznych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych). Wybrane zajęcia są dostosowane również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Pełną ofertę tematów lekcji muzealnych i spacerów 
edukacyjnych mogą Państwo znaleźć tutaj: www.mnk.pl/lekcje-muzealne 

 

W roku 2018 program obejmuje również miesiące wakacyjne! 
„Parasolka na słońce” to  nazwa specjalnej oferty z tematami zajęć polecanymi na 
wakacje, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty nauczycieli, wychowawców oraz pracowników 
domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz 
innych instytucji chcących wzbogacić edukację kulturową swoich podopiecznych. 

Muzeum dysponuje ograniczonym pakietem lekcji i spacerów, o udziale w zajęciach 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz względy bezpieczeństwa. 

 

 

Program realizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie dzięki inicjatywie i wsparciu 

finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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KULTURA DOSTĘPNA – 2018/1918  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

DLA KOGO? 

 uczniów wszystkich typów szkół publicznych i niepublicznych (przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych). 

 podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych 

oraz innych instytucji chcących wzbogacić edukację kulturową swoich 

wychowanków.  

 dla osób z niepełnosprawnościami (wybrane tematy zajęć są dostosowane do 

specjalnych potrzeb edukacyjnych) 

KIEDY I GDZIE MOŻNA PRZYJŚĆ NA ZAJĘCIA? 

 Lekcje muzealne realizujemy w miesiącach: kwiecień-czerwiec 2018 oraz 

wrzesień-grudzień 2018 we wszystkich oddziałach MNK.  

Oferta wakacyjna: w miesiącach lipiec-sierpień we wszystkich oddziałach 

MNK oprócz Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem. 

Spacery edukacyjne dofinansowane z programu "Kultura Dostępna" 

rozpoczynają się od lipca 2018 roku. 

KIEDY MOŻNA REZERWOWAĆ ZAJĘCIA? 

 Rezerwacje przyjmujemy od 23.04.2018. 

 Rezerwację zajęć realizowanych w miesiącach wrzesień-grudzień można 

dokonać od 20.08.2018 

W JAKI SPOSÓB ZAREZERWOWAĆ ZAJĘCIA? 

Rezerwacji można dokonać: 

 Poprzez Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 lub pod numerem 

telefonu 12 433 57 44 lub pod adresem mailowym: rezerwacja@mnk.pl  

Szczegółowe informacje: www.mnk.pl/artykul/jak-zamowic-lekcje-

muzealna-lub-zwiedzanie  

 Rezerwacje należy potwierdzić w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia 

poprzez wypełnienie formularza online. Rezerwacje potwierdzane są w 

godzinach pracy Centrum Informacji i Rezerwacji (poniedziałek – piątek, 

9.00–16.00) 

 W oddziale Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem pod 

nr. tel. 18 202 00 40 lub mailowo: Agnieszka Gąsienica-Giewont 

(agiewont@mnk.pl) 
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