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Regulamin Zwiedzania Muzeum Czartoryskich w Puławach 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin zwiedzania określa zasady zwiedzania i udostępniania wystaw w Muzeum 

Czartoryskich w Puławach. 

2. Godziny otwarcia ekspozycji dla zwiedzających, zasady wstępu oraz ceny biletów i usług określone 

zostały w Zarządzeniu Nr 4/2020 Dyrektora Muzeum Czartoryskich w Puławach z dnia 7 lutego 

2020 r. 

3. Muzeum Czartoryskich w Puławach, Dom Aleksandryjski oraz obiekty parkowe tj. Świątynia 

Sybilli i Dom Gotycki stanowią integralną, chronioną prawem całość. 

4. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną Muzeum Czartoryskich w Puławach, Domu 

Aleksandryjskiego oraz obiektów parkowych w/w jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub 

zaproszenia. 

5. Wykupienie biletu wstępu lub dokonanie opłaty za usługę świadczoną przez Muzeum jest 

równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

6. W trakcie pobytu na terenie ekspozycji muzealnej (stałej lub czasowej) należy stosować się do 

poleceń wydawanych przez pracowników obsługi ekspozycji.  

7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

8. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie ekspozycji muzealnej wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych. 

§ 2 
Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum 

1. Muzeum, Dom Aleksandryjski oraz obiekty parkowe są chronione i monitorowane. 

2.  Każda osoba zwiedzająca Muzeum, Dom Aleksandryjski oraz obiekty parkowe zobowiązana jest 

stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu. 

3. W Muzeum zabrania się: 

a. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników organizowanych 

w Muzeum wydarzeń, 

b. śmiecenia, 

c. dotykania eksponatów, 

d. jedzenia i picia,  

e. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających,  

f. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, 

g. biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych, 

h. głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji 

zagrożenia, 

i. wnoszenia toreb i plecaków, siatek, parasoli i lasek (zakaz dotyczący lasek nie dotyczy 

inwalidów i osób w podeszłym wieku) 

j. wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących  

k. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i 

zabezpieczenia, 

l. rzucania wszelkimi przedmiotami 

m. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem dodatkowego źródła światła oraz 

używania bez zezwolenia statywu lub innego urządzenia stabilizującego, 

n.  fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa Muzeum, 

o. wnoszenia na teren Muzeum broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 
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p. wprowadzania  i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub 

niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, 

q. samowolnego dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia Muzeum, 

r. niszczenia elementów wyposażenia Muzeum, 

s. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej. 

4. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem. 

5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca. 

6. Na teren Muzeum i wystaw nie zostaną wpuszczone osoby: 

a. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne, 

b. będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych, 

c. których strój jest nieodpowiedni dla powagi Muzeum. 

7. O niebezpiecznym charakterze przedmiotów wnoszonych na teren budynku Muzeum i wystaw 

Muzeum decydują każdorazowo pracownicy Muzeum. Pracownik Muzeum może zabronić 

wniesienia na teren budynku Muzeum i wystaw Muzeum przedmiotów, jeżeli uzna je za 

niebezpieczne lub stanowiące przeszkodę lub utrudnienie dla innych zwiedzających. 

8. Pracownik Muzeum może udzielić odmowy wstępu oraz wyproszenia z budynku Muzeum i wystaw 

Muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Muzeum 

oraz zachowują się w sposób naruszający powagę miejsca.  

9. Zabrania się pozostawiania bagażu na terenie Muzeum bez nadzoru. Pozostawienie bagażu na 

terenie Muzeum bez nadzoru może skutkować jego usunięciem przez właściwe służby i 

obciążeniem właściciela kosztami takiej operacji.  

10. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające 

pod ich opieką. 

11. Grupy szkolne  mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna. 

12. Nauczyciel/ opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod 

jego opieką.  

13.  Przewodnik odpowiada za zachowanie osób, które są przez niego oprowadzane, szczególnie w 

kwestii przestrzegania przez nie Regulaminu. 

14. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do określonej części Muzeum 

lub wystaw Muzeum. Informacja o ograniczonym dostępie zostanie podana do wiadomości 

zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu. 

15.  Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji. Wyłączenie części 

ekspozycji ze zwiedzania nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za zakupiony 

bilet. 

 

§ 3 

Grupy zorganizowane i wydarzenia z udziałem publiczności 

1. Zwiedzanie Muzeum Czartoryskich w Puławach w grupach zorganizowanych, jest zabronione do 

odwołania. 

2. Do odwołania zabronione jest organizowanie wydarzeń kulturalnych między innymi: koncertów, 

konferencji naukowych, projekcji oraz innych w ramach działalności statutowej Muzeum z 

udziałem publiczności. 

3. Komercyjne oprowadzanie grup zorganizowanych przez osoby niebędące pracownikami muzeum, 

jest zabronione. 
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§ 4 

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum 

 

1. Muzeum Czartoryskich w Puławach wraz obiektami parkowymi tj. Dom Gotycki, Świątynia Sybilli, 

Dom Aleksandryjski są chronione oraz objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach 

bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. 

2.  Na wystawach (stałych bądź czasowych) obowiązuje ruch pieszy, zgodnie z ustalonym w Muzeum 

kierunkiem zwiedzania. 

3. Liczba zwiedzających przebywających w salach ekspozycyjnych jest ograniczona: 

1) Pałac korpus główny - maksymalnie do 40 osób zwiedzających, 

2) Dom Aleksandryjski - maksymalnie do 4 osób zwiedzających, 

3) Świątynia Sybilli - maksymalnie do 2 osób zwiedzających, 

4) Dom Gotycki - maksymalnie do 3 osób zwiedzających. 

4. Na terenie Muzeum obowiązuje przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego: 

1) obowiązek odkażania rąk udostępnianymi przez Muzeum środkami przed wejściem na 

ekspozycję. 

2) obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, zarówno w 

salach ekspozycyjnych (dotyczy wszystkich obiektów Muzeum Czartoryskich w Puławach), z 

wyłączeniem dzieci do lat 4, osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu 

zdrowia. 

3) zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych na terenie Muzeum. 

4) jednocześnie mogą poruszać się osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że 

zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 r. życia 

lub osobą niepełnosprawną. 

5) zakaz korzystania z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (stoły 

multimedialne). 

6) w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić o nich 

personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom. 

7) w przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby 

przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynków 

najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

pracowników Muzeum. 

8)  w przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum są uprawnione do pojęcia 

odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę niewłaściwie 

zachowującym się osobom, upomnieć, w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, 

wyprosić z Muzeum, a w razie odmowy - wezwać przedstawiciela policji w celu interwencji. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/697 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE.L z Nr. 119, stron.1 dalej jako 

,, RODO’’, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie 

danych osobowych: 

1) Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w 

Puławach, z siedzibą w Puławach przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy zwany dalej 

Administratorem;  

2) W Muzeum Czartoryskich w Puławach wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych:e-mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach: 

mailto:iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
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- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust.1  

 lit. c) RODO), 

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 

powierzonej administratorowi ( art. 6 ust.1lit.e ) RODO), 

- realizacji zawartych umów ( art.6 ust.1 lit. b) RODO), 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust.1 lit. a) RODO). 

- w prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust.1 lit. f) RODO) 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, 

zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda. 

5) Dane osobowe będą wykorzystywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w 

pkt.3), a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

- innym podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, pomoc prawną, 

obsługę techniczną.  

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8) Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa 

trzeciego, poza sytuacjami w których następuje na wniosek osoby, której dane dotyczą. 

9) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego [ Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa], 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wejście na teren Muzeum, Domu Aleksandryjskiego, Świątyni Sybilli, Domu Gotyckiego jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Wobec osób niestosujących się do powyższych zasad zostaną zastosowane środki prawne. 

 

 


