Regulamin oferty „Historyczne Oświadczyny”

1. Oferta „Historyczne Oświadczyny” skierowana jest do osób, które chcą oświadczyć się ukochanej
osobie w zabytkowych wnętrzach Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
2. Istnieją 3 opcje do wyboru:
„Opcja sottie”:
- wstęp do Muzeum do 6 osób,
- oprowadzenie po Oddziale (motywem przewodnim oprowadzania jest miłość w Gdańsku), obecność
pracownika merytorycznego/animatora w stroju historycznym
- czas trwania: 45 min
Koszt: 150 zł brutto
„Opcja classic”:
- wstęp do Muzeum do 6 osób,
- oprowadzenie po Oddziale (motywem przewodnim oprowadzania jest miłość w Gdańsku), obecność
pracownika merytorycznego/animatora w stroju historycznym
- udostępnienie stroju historycznego,
- możliwość wykonania oświadczynowej sesji fotograficznej (fotograf we własnym zakresie)
-czas trwania:60 min
Koszt: 200 zł brutto
„Opcja delux”:
- wstęp do Muzeum do 6 osób,
- oprowadzenie po Oddziale (motywem przewodnim oprowadzania jest miłość w Gdańsku), obecność
pracownika merytorycznego/animatora w stroju historycznym
- udostępnienie stroju historycznego,
- możliwość wykonania oświadczynowej sesji fotograficznej (fotograf we własnym zakresie)
- poczęstunek lampką szampana (szampan należy kupić we własnym zakresie).
- aranżacja pierścionka zaręczynowego na „eksponat”
-czas trwania: 90 min
Koszt: 250 zł brutto

3. Oferta dostępna jest po zamknięciu Oddziału.
4. Oferta dostępna jest w Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa oraz Domu Uphagena.
5. Termin oraz miejsce, w którym odbywają się Historyczne Oświadczyny, należy uzgodnić z
pracownikami Działu Edukacji, Promocji i PR-u z co najmniej 20 dniowym wyprzedzeniem.
Kontakt: sowa@mhmg.pl
Tel.: (58) 76 79 135, (58) 76 79 172, (58) 76 79 150
Usługobiorcy przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy.
6. Bezzwrotny zadatek w wysokości 70 zł należy uiścić najpóźniej na 5 dni przed terminem imprezy
w kasie Muzeum lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:
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koniecznie z dopiskiem: Oświadczyny + imię i nazwisko + data uroczystości.
Zadatek wliczony jest w całkowity koszt uroczystości. Resztę płatności należy uregulować
najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem.
UWAGA!!! Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie traktuje się jako rezygnację z
„Historycznych Oświadczyn” i zwolnienie zarezerwowanego terminu.
7. O rezygnacji z oświadczyn należy niezwłocznie poinformować Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska drogą telefoniczną w terminie tygodnia od zaplanowanej daty.
8. Za szkody i zniszczenia wyrządzone podczas oświadczyn odpowiedzialność ponosi usługobiorca,
który zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkody w przeciągu 14 dni.
9. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, w
tym zmiany terminu. W uzasadnionych wypadkach Muzeum dopuszcza także zmianę terminu
oświadczyn przez usługobiorcę.
10. Muzeum nie zwraca kosztów w przypadku, gdy wynik „Historycznych Oświadczyn” nie jest
pomyślny.
11. W przypadku nieudolnego wykonania usługi reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia
wykonania usługi do Działu Edukacji, Promocji i PR-u.

