REGULAMIN
ZWIEDZANIA MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE

1. Informacje ogólne
- Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego trwa około 1 godziny.
- Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
- Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach, grupa zwiedzająca może liczyć
maksymalnie 25 osób.
- Muzeum można zwiedzać tylko w obecności przewodnika muzealnego lub innego uprawnionego do tego pracownika.
- Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest okazanie paragonu z kasy fiskalnej i biletu wstępu lub zaproszenia.
-

Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum - personel Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez personel Muzeum.
Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń personelu Muzeum.
Grupy zorganizowane mogą zwiedzać muzeum tylko z przewodnikiem. Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób.

2. Godziny otwarcia ekspozycji:
Ekspozycje muzealne czynne są od wtorku do niedzieli
Sezon letni
1 maja-30 września
Wtorek – piątek w godz. 10.00 – 17.00
Sobota-niedziela w godz. 10.00 - 18.00
Sezon zimowy
1 października - 30 kwietnia
Wtorek - piątek w godz. 9.00 -16.00
soboty-niedziele w godz. 10.00 – 17.00
Ostatnie wejście do muzeum:
- turyści indywidualni - 1 godz. przed zamknięciem
- grupy zorganizowane - 1,5 godz. przed zamknięciem
- Czwartek jest dniem bezpłatnego wejścia na ekspozycję stałą Muzeum.
3. Przepisy porządkowe
Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
- wnoszenia dużych toreb i plecaków,
- wchodzenia na eskpozycje w kurtkach i płaszczach,
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa policyjnego, jeżeli wymaga tego sytuacja),
- palenia tytoniu,
- jedzenia i picia,
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
- głośnego używania telefonów komórkowych,
- fotografowania z użyciem statywu, używania lamp błyskowych i innych sztucznych źródeł światła,
- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
- wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
- ślizgania się po posadzkach.
- w przypadku złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub śniegu) na buty należy nałożyć obuwie ochronne,
- wchodzenie na ekspozycję muzealną w butach na ostrych szpilkach jest niedozwolone, osoba taka musi zgłosić się do personelu Muzeum w celu
zakupu nakładek na obcasy.
Otoczenie Muzeum:
- na terenie wokół pałacu obowiązuje ruch pieszy.
- na terenie wokół pałacu, także na tarasie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, rowery pozostawia się w wyznaczonym do tego miejscu na
terenie parku.
- zabrania się wstępu na teren wokół Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu pałacu, zakłóca
porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
4. Zasady bezpieczeństwa
- w trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodnika lub uprawnionych pracowników Muzeum
- w trakcie zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego zagrożenia należy stosować się do poleceń przewodnika lub pracownika ochrony.
5. Zgody Dyrekcji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego wymaga:
-

prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej na terenie muzeum (w tym akwizycji i sprzedaży),
prowadzenie spotkań na terenie muzeum,
organizowanie akcji reklamowych,
wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę muzeum w celach komercyjnych.

6. Postanowienia końcowe:
Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum w poniedziałki, w godz. od 9.00 do 12.00.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest monitorowane przez Agencje Ochrony KOWALCZYK, działającą na podstawie Ustawy o ochronie
osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (z pozn. zm, tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1099). W razie zaistnienia szczególnego niebezpieczeństwa
zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotu również w sprawach nieobjętych niniejszym
regulaminem.

