
 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

 

REGIONALNA EDUKACJA MUZEALNA I KULTURALNA 

„PAKIET 2022” 

REGULAMIN 

 

Organizator: 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Adresaci : 

Klasy I – VIII szkół podstawowych 

Czas trwania: 

wrzesień – grudzień  2022 r. 

Cel projektu: 

Projekt edukacyjny „Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna” ma na celu zainteresowanie 

uczniów materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Wieliczki oraz związaną z miastem 

kopalnią soli. Udział w warsztatach edukacyjnych sprzyja rozwijaniu zainteresowań, pobudza 

kreatywność oraz kształtuje umiejętność pracy w zespole. Może także być uzupełnieniem edukacji 

szkolnej i stanowić pomoc w realizowaniu programu nauczania. 

Tematy spotkań: 

Klasa I  

1. Król Kazimierz i wielicki zamek ( Zamek Żupny) 

2. Z legendą przez kopalnię (Muzeum w kopalni soli) 

 

Klasa II  

 

1. Średniowieczny Zamek i jego mieszkańcy (Zamek Żupny) 

2. Tradycje górnicze (Muzeum w kopalni soli) 

 

Klasa III 

 

1. Ginące zawody (Zamek Żupny) 

2. Podziemne żywioły ( Muzeum w kopalni soli) 

Klasa IV  

1. Herb i jego sekrety (Zamek Żupny) 

2. Poszukiwanie solnego złota (Muzeum w kopalni soli) 

 

 



Klasa V 

 

1.  Mitologia w sztuce (Zamek Żupny) 

2.  Muzealne podchody (Muzeum w kopalni soli) 

 

Klasa VI 

 

  1.  Mitologia w sztuce (Zamek Żupny) 

  2.  W solnym labiryncie (Muzeum w kopalni soli) 

 

Klasa VII  

1.  Polskie zabytki na liście UNESCO ( Zamek Żupny) 

2.  Bohaterowie wielickich podziemi (Muzeum w kopalni soli) 

 

Klasa VIII  

 

    1.  Sól na zdrowie? (Zamek Żupny) 

    2.  Górnicze ABC (Muzeum w kopalni soli) 

 

Warunki uczestnictwa: 

Zajęcia w Zamku Żupnym lub w Muzeum w kopalni soli będą odbywać się w grupach do 25 osób w 

ustalonych wcześniej terminach (Dział Edukacji Muzeum, tel.: 12 289 16 33) 

Czas trwania zajęć  - ok. 60 minut 

Koszt uczestnictwa:  15 zł/osoba/pakiet 

Wychowawca klasy, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletów 

dla wszystkich uczniów w kasie Muzeum i pobrania karnetu dla klasy. Karnet uprawnia klasę do 

uczestnictwa w zajęciach pakietowych (1x w Zamku Żupnym i 1x w Muzeum w kopalni soli). 

Udział w kolejnych zajęciach będzie możliwy po okazaniu karnetu i biletów. 

W przypadku absencji ucznia w zajęciach, Muzeum nie zwraca wcześniej uiszczonej opłaty. 

Istnieje możliwość połączenia dwóch zajęć  - realizacja w jednym dniu. 

Ilość grup ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

W wyjątkowych sytuacjach Muzeum ma prawo odwołać zajęcia, zmienić termin ich realizacji ( zajęcia 

muszą być  zrealizowane do końca 2022 roku, w przeciwnym razie przepadają, a Muzeum nie zwraca 

poniesionych kosztów) oraz w zależności od wprowadzonych obostrzeń, ograniczyć ilość 

uczestników. O tym fakcie zostanie powiadomiony nauczyciel. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.wieliczka.pl 

Szczegółowe informacje: Dział Edukacji, tel.: 12 289 16 33. 

 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/

