
Regulamin Programu ,,Klub Odkrywców Warszawy’’ 

  

Program Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT) ,,Klub Odkrywców 

Warszawy’’ ma na celu promocję warszawskich muzeów i instytucji kultury w mieście 

oraz zachęcenie do ich odwiedzania („Program”). 

Forma kolekcjonowania pieczątek to rodzaj grywalizacji, który ma utrzymać  

zaangażowanie, budować nawyki uczestniczenia w kulturze i kształtować pozytywne 

zachowania oraz dążenie do osobistego lub zespołowego (klasa szkolna) 

mistrzostwa. 

Motywacją do uczestnictwa w projekcie ma być certyfikat oraz nagrody sponsorowane 

przez Warszawską Organizację Turystyczną i/ lub muzea biorące udział w Programie. 

Organizatorem Programu jest WOT. 

 

Zasady weryfikacji 

Jak potwierdzić odwiedziny w muzeum? 

Potwierdzeniem odwiedzenia muzeum jest pieczątka, którą należy umieścić w 

książeczce kolekcjonerskiej w miejscu na to przeznaczonym. 

Wszystkie muzea biorące udział w Programie mają w książeczce własną stronę, gdzie 

znajduje się opis kolekcji/wystaw w języku polskim oraz angielskim. Na ostatnich  
stronach znajduje się miejsce na kolekcjonowanie pieczątek. 

Pieczątka muzealna, z której należy skorzystać wystawiona będzie przez muzeum w 

specjalnie wyznaczonym/oznaczonym miejscu np. sklepiku muzealnym, recepcji 

muzeum, szatni, czy przy wyjściu z muzeum/instytucji kultury. 

  

Zasady działania Programu  

1. Tytuł ,,Odkrywcy Warszawy’’ przeznaczony jest dla każdego, kto  ma chęci poznać 

lepiej warszawskie muzea/instytucje kultury, a przy tym także burzliwą ale i 

niezmiernie interesującą historię polskiej stolicy i jej niepowtarzalną atmosferę. 

2. Celem Programu jest popularyzacja warszawskich muzeów, ich wystaw i zbiorów 

oraz warszawskiej turystyki wśród różnych grup wiekowych, poprzez interesującą 

formę kolekcjonowania pieczątek. 



3. Udział w Programie rozpoczyna zakup książeczki Klubu Odkrywców Warszawy. 

Książeczki będą dostępne w wybranych muzeach uczestniczących w Programie,  w 

siedzibie WOT na ul. Podwale 13 w Warszawie lub w Punkcie Informacji Turystycznej 

w PKiN. 

4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat są zwolnione z obowiązku uzyskania pieczątki z 

Muzeum Polskiej Wódki. Brak tej pieczątki nie wpłynie na odbiór nagrody. 

5. Koszt zakupu książeczki to 15 zł. 

6. Pieczątkę uzyskuje się po zwiedzeniu każdego z muzeów biorących udział w 

Programie, w miejscu do tego wyznaczonym. 

7. Po zdobyciu wszystkich pieczątek w celu weryfikacji należy przesłać skan lub 

zdjęcie ostatnich stron książeczki z pieczątkami na mail office@wot.waw.pl. 

8. Niezdobycie pieczątki w Muzeum Fryderyka Chopina do dnia 30.04.2023 nie będzie 

skutkowało nie otrzymaniem certyfikatu.  

9. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa punkcie 7 WOT potwierdzi uczestnictwo 

w projekcie poprzez przyznanie certyfikatu/dyplomu Odkrywcy Warszawy. 

10. Dla pierwszych trzech osób, które najszybciej zbiorą pieczątki przygotowane są 

wyjątkowe nagrody: 

Nagroda za I miejsce: niespodzianka z noclegiem w historycznym warszawskim 

hotelu,  

Nagroda za II miejsce: pakiet odwiedzin w najciekawszych atrakcjach turystycznych 

stolicy,  

Nagroda za III miejsce: udział w spersonalizowanej wycieczce po mieście, 

Dodatkowo: zestawy gadżetów promocyjnych 

Jednocześnie raz w miesiącu na stronie https://www.OdkrywjWarszawe.pl w zakładce 

Klub Odkrywców Warszawy, w strefie „aktualności” zamieszczona zostanie 

informacja o dodatkowych nagrodach przyznanych przez WOT. 

11.Nagrody dodatkowe to upominki-niespodzianki ufundowane przez WOT i/ lub 

Muzea biorące udział w Programie. 

12.Nagrodę dodatkową otrzymuje pierwsza osoba (dla Klubowicza), która odnajdzie 

właściwą informację o takiej nagrodzie w zakładce  Klubu Odkrywców Warszawy, 

publikowaną  5-go dnia każdego miesiąca i prześle ją na adres office@wot.waw.pl  

https://www.odkrywjwarszawe.pl/
https://www.odkrywjwarszawe.pl/


13. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie WOT przy ul. Podwale 13 

w Warszawie lub zostaną wysłane pocztą pod wskazany przez Zwycięzcę adres 

zamieszkania. 

14. W kwocie ceny książeczki 15 zł mieszczą się: dochód dla Warszawskiej 

Organizacji Turystycznej, dochód dla muzeów uczestniczących w programie oraz 

darowizna dla Fundacji ,,Daj Herbatę’’, która od lat pomaga osobom w kryzysie 

bezdomności.  

 


