Múzeumpedagógiai foglalkozás megrendelése
AKCIÓ: EARLY BIRD KEDVEZMÉNY
Rendeljen MOST csoportjának 30%-KAL KEDVEZŐBBEN!
Azon csoportoknak, akik március 31-ig áprilisi múzeumpedagógiai foglalkozást rendelnek, az
árból 30% engedményt biztosítunk. A múzeumpedagógiai foglalkozásokra nyújtott
kedvezmények nem összevonhatóak.
Árak
A múzeumpedagógiai foglalkozás ára magában foglalja a múzeumi belépődíjat. Az egyes
foglalkozások árai a leírásoknál megtalálhatóak. Amennyiben egyazon osztály számára foglal
több foglalkozást, 20%-os kedvezményt adunk a második foglalkozás árából. Tantestületi
vagy iskolai kiránduláshoz igény szerint fél- vagy egész napos, szakmai vagy tematikus
programcsomagokat is összeállítunk.
A megrendelés menete
A foglalkozások kiválasztásakor kérjük, vegye figyelembe az ajánlott korosztályt, valamint a
foglalkozás időtartamát, hogy a gyerekek sikerélménnyel távozhassanak a
múzeumból. FONTOS! A Skanzen területe 60 hektár. A foglalkozások helyszínei a bejárattól
kb. 10-15 perces sétáva lérhetők el, ezért kérjük, érkezésüket ehhez igazítsák, belekalkulálva a
befizetés idejét is!
A foglalkozások kezdési időpontjai: 9:30, 11:15, 13:00 és 14:45
- Kérjük, a tervezett látogatás előtt legalább két héttel telefonon egyeztesse velünk a
kiválasztott programot!
- Elérhetőség: hétfőtől csütörtökig 8-16:30, pénteken 8-14:00 között: 06 26/502-519; 06
30/655 2536; oktatas@sznm.hu
- A foglalás véglegesítéséhez írásos megrendelőlap küldése szükséges, mely
letölthető innen. Kérjük a kitöltött űrlapot, ezen az emailcímen juttassák el
hozzánk: oktatas@sznm.hu
- A múzeum visszaigazolást küld a megrendelésről, amit kérünk kinyomtatni és a pénztárnál
leadni! Ha átutalással kívánnak fizetni, kérjük jelezzék előzetesen telefonon a látogatás előtt
legalább két héttel!
- Érkezéskor minden csoport egy térképpel ellátott adatlapot kap a pénztárnál, így könnyedén
megtalálja a foglalkozás helyszínét.
ÚJ! Étkezési csomag foglalkozásokhoz
Múzeumunkban lehetőség van tízóraicsomag, uzsonnacsomag és ebéd megrendelésére a
múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevő osztályok számára. (Kérdés esetén Fodor
Zsófiánál lehet érdeklődni: 30/322-9454 / fogado@sznm.hu ). Kérjük ehhez is
előzetesen megrendelőlap kitöltését.

ÁR
általános
iskolásoknak

ÁR
óvodai
csoportoknak

Tízórai (tejtermék + péksütemény) 9:30 –
10:30

500 Ft / fő

500 Ft / fő

Ebéd (kétfogásos menü)
11:30 – 14:00

990 Ft / fő

770 Ft / fő

Uzsonna (szendvics, üdítő)
14:30 – 16:30

400 Ft / fő

400 Ft / fő

A felsorolt lehetőségek külön-külön és együtt is megrendelhetők.
A végleges létszámot 48 órával az érkezés előtt kell leadni.
Lemondási feltételek
A foglalkozásokat rossz idő esetén – a foglalkozás témájához illő – fedett helyszíneken tartjuk
meg. Szélsőséges időjárás esetén azonban lehetőség van új időpont egyeztetésére. A program
lemondása csak írásban történhet a látogatást megelőző hét csütörtökéig. Amennyiben a
lemondás a program hetében történik, a megrendelő köteles a megrendelt program árának 50%át kifizetni. 48 órán belül történő lemondás esetén a megrendelt program teljes ára fizetendő.

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánnak az Ismeretátadási Osztály munkatársai!

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre, Sztaravodai út
Foglalkozás megrendelése:
Tel.: +36 (30) 655 25 36
Email: oktatas@sznm.hu

