27 lutego 2017

Regulamin zwiedzania
1. Godziny otwarcia ekspozycji dla zwiedzających, zasady wstępu oraz ceny biletów i usług
określa Dyrektor Muzeum odrębnymi zarządzeniami. Informacje powyższe są zamieszczone
przy wejściu na ekspozycję.
2. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub
zaproszenia. Dzieci do lat 12 są wpuszczane na ekspozycję pod opieką dorosłych.
3. Wykupienie biletu wstępu lub dokonanie opłaty za usługę świadczoną przez Muzeum jest
równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Na terenie ekspozycji muzealnej (stałej lub czasowej) obowiązują następujące zakazy:
5. wnoszenia broni palnej;
6. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
7. wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
8. wnoszenia dużych bagaży, toreb, plecaków, siatek, parasoli i lasek (zakaz dotyczący lasek nie
dotyczy inwalidów i osób w podeszłym wieku);
9. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
10. używania ognia;
11. jedzenia i picia;
12. śmiecenia;
13. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
14. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych (w czasie zwiedzania
uprasza się o wyciszenie telefonów komórkowych i zachowanie ciszy);
15. zakłócania porządku m.in. hałaśliwego zachowania się, biegania, jeżdżenia na hulajnogach,
wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych
odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
16. jakichkolwiek zachowań, które mogłyby utrudnić zwiedzanie innym osobom;
17. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
18. wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
19. ślizgania się po posadzkach;
20. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego
oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania
i filmowania;
21. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz
na salach ekspozycyjnych.
5. Zwiedzający wchodzący na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy
pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
6. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi
ekspozycji oraz służb ochrony.
7. Jednocześnie na salę ekspozycyjną może wejść grupa licząca nie więcej niż 30 osób, grupy
liczniejsze będą dzielone.

