OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA MUZEALNO-EDUKACYJNEGO W SŁOŃSKU
I OŚRODKA EDUKACYJNEGO W CHYRZYNIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
II.

ZAJĘCIA W OŚRODKU EDUKACYJNYM W CHYRZYNIE LUB W TERENIE + ZWIEDZANIE
WYSTAWY STAŁEJ W OŚRODKU MUZEALNO-EDUKACYJNYM (OME) W SŁOŃSKU (ul. 3go Lutego 90, Słońsk)

2. Najczęściej wybierane propozycje:
Nr

Zajęcia

Dla kogo

1

Zajęcia w „Przyrodniczym Ogrodzie Zmysłów”
w Chyrzynie (1h1) + zwiedzanie wystawy w
OME (1h1)
Zajęcia na ścieżce przyrodniczej „Mokradła” w
Chyrzynie (1h1) + zwiedzanie wystawy w
OME (1h1)
Zajęcia „Co żyje w wodzie?” (1,5h1, warsztaty
pod wiatą) + Zajęcia na ścieżce przyrodniczej
„Mokradła” w Chyrzynie (1h1) + zwiedzanie
wystawy w OME (1h1)

Klasy 1-3 SP
(max 2 grupy po 20
osób)
Dla każdego
(max. 1 grupa po
30 osób)
Klasy 1-3 SP
(max 2 grupy po 20
osób)

4

Zajęcia „Bezkręgowce wodne” (1,5h1,
warsztaty na zewnątrz i w sali) + Zajęcia na
ścieżce przyrodniczej „Mokradła” w Chyrzynie
(1h1) + zwiedzanie wystawy w OME (1h1)

Klasy 4-8 SP,
szkoły
ponadpodstawowe
(max 2 grupy po 20
osób)

5

Zajęcia „Bezkręgowce wodne” (1,5h1,
warsztaty na zewnątrz i w sali) + „Analiza
wody” (1h1, warsztaty w sali) + zwiedzanie
wystawy w OME (1h1)

Klasy 6-8 SP,
Szkoły
ponadpodstawowe
(max 2 grupy po 20
osób)

210 zł + 3zł/osoby
za przewodnik do
zajęć o
Bezkręgowcach +
koszt biletów w
OME

6

Zajęcia „Poznajemy ptaki” (1h1, warsztaty w
sali) + Zajęcia na ścieżce przyrodniczej
„Mokradła” w Chyrzynie (1h1) + zwiedzanie
wystawy w OME (1h1)

Klasy 6-8 SP,
Szkoły
ponadpodstawowe
(max 2 grupy po 20
osób)

150 zł + koszt
biletów w OME

2
3

Orientacyjny koszt
dla jednej grupy
szkolnej (ok 20
osób)
60 zł + koszt
biletów w OME
60 zł + koszt
biletów w OME
150 zł + koszt
biletów w OME +
opcjonalnie do
warsztatów można
dokupić
przewodniki
książkowe o
„Bezkręgowcach” –
za 3zł/szt.
180 zł + 3zł/osoby
za przewodnik do
zajęć o
Bezkręgowcach +
koszt biletów w
OME

Do czasu podanego w tabeli należy doliczyć około 0,5h na kwestie organizacyjne w każdym z
obiektów takie jak płatności, wydruk biletów, toaleta oraz około 0,5h na przejazd z Chyrzyna do
Słońska.
Istnieje możliwość zamówienia innych zajęć z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego w
Chyrzynie (patrz punkt III. Zajęcia tylko w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie ). W takim wypadku
szczegóły są ustalane indywidualnie, telefonicznie z pracownikami zespołu ds. edukacji.
3. Przed każdymi zajęciami możliwa jest (o ile czas pozwoli) prezentacja multimedialna w sali
dydaktycznej w Chyrzynie – 1h do 60 osób.
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Tematy prelekcji:
b. „Walory przyrodnicze Parku Narodowego „Ujście Warty” (10-100 lat)
c. „Historia błot warciańskich” (16-100 lat)
d. „Ptasie dzieci i ich domy” (6-9 lat)
e. Projekcja filmu „Bagna są dobre!” ( 10-100 lat)
4. Po zwiedzaniu wystawy w OME, istnieje możliwość powrotu do na ognisko. Nie ma możliwości
organizacji ogniska w Słońsku.
5. Informacje praktyczne:
a.
b.

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie i w terenie odbywają się w dni robocze od
8.00. do 15.00.
Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku czynny jest
i. do 31 października 2022
od wtorku do piątku od 9.00. do 16.00.
w weekendy od 9.00. do 17.00.
ii. od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022
od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00
Ostatnie wejście możliwe jest godzinę przed zamknięciem

c.

Uczestnicy zajęć terenowych powinni posiadać ubiór dostosowany do warunków
pogodowych. Buty terenowe wskazane o każdej porze roku.

6. Sposób rezerwacji zajęć.
a. Wybierz zajęcia z oferty edukacyjnej.
b. Zadzwoń do Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania nr tel.: 95 752 40 26 i umów się na

konkretny termin. Rezerwacja możliwa jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.
Edukator sprawdzi czy w wybranym terminie są dostępne bilety do Ośrodka MuzealnoEdukacyjnego w Słońsku. Możesz to też zrobić sam na stronie
www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl Edukator nie zarezerwuje dla Ciebie biletów – musisz
to zrobić sam.
d. Po zakończeniu rozmowy wejdź na stronę www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl i kup bilety
na zwiedzanie Ośrodka. Zrób to jak najszybciej aby nikt inny w tym terminie nie wykupił
biletów. System sprzedaży pokieruje Cię jak zakupić bilety.
e. Bilety opłać przez Internet najpóźniej 7 dni przed terminem wizyty, za zajęcia w
Chyrzynie zapłacisz na miejscu.
f. Jeśli zrezygnujesz z wizyty, pamiętaj aby nas o tym poinformować!
c.

7. Cennik (wybrane pozycje, dotyczące zajęć edukacyjnych):
a.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez pracowników PN „UW”:
i. zajęcia w salach ćwiczeń, prelekcja w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie, dla 1
grupy do 1 godz.
• grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów
90 zł
• dorośli
180 zł
ii. zajęcia w terenie, wycieczka dla 1 grupy za 1 godz.
• grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów
60 zł
• dorośli
120 zł
iii. zajęcia w języku obcym (angielski, niemiecki) dla 1 grupy za 1 godz.
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• zajęcia w terenie, wycieczka
200 zł
• zajęcia w sali ćwiczeń, prelekcja,
300 zł
iv. Opłata za materiały do wyrobu świec – dotyczy zajęć pt. „Na ścieżkach owadów
pożytecznych”
2,00 zł /osoby
v. Przewodnik polecany do zajęć „Bezkręgowce wodne”
3,00 zł /osoby
b.

Ceny biletów wstępu do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku:
i. bilety indywidualne
• normalny
15,00 zł
• ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,
opiekunowie osób niepełnosprawnych)
8,00 zł
• wstęp bezpłatny (dzieci do 4 roku życia, pracownicy Parków Narodowych,
urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opiekunowie grup
zorganizowanych/pilotów, bieżące decyzje Dyrektora)

c.

ii. bilety grupowe (od 20-60 osób):
• normalny
• ulgowy

12,00 zł
5,00 zł

iii. Karta Dużej Rodziny

5,00 zł

iv. Wypożyczenie audioprzewodnika

3,00 zł

Inne opłaty:
i. Wynajęcie sali dydaktycznej w Chyrzynie na konferencje, seminaria itp. do
4 godz.
120 zł/godz.
każda kolejna godzina
75 zł/godz.
ii. Wynajęcie sali konferencyjnej w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku na
konferencje, seminaria itp. do 4 godz.
120 zł/godz.
każda kolejna godzina
75 zł/godz.
iii. na projekcję filmu przyrodniczego w Chyrzynie (do 2 godz.):
•
•

grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów
dorośli

d.

Wynajęcie paleniska w Chyrzynie (1-2 godz.)

e.

Udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie:
•
•

Dzieci, młodzież szkolna i akademicka, emeryci, renciści
Pozostałe osoby z wyjątkiem osób wymienionych poniżej

40 zł
50 zł
50 zł

2 zł
4 zł

Z opłat za udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie są zwolnione następujące osoby:
•
•

dzieci do lat 4, osoby niepełnosprawne, osoby legitymujące się
Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie grup szkolnych, piloci wycieczek.
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