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Regulamin zwiedzania Muzeum Ślężańskiego w 
okresie epidemii COVID-19 

 

 

§1Postanowienia ogólne 

1. Regulamin zwiedzania Muzeum Ślężańskiego  w okresie epidemii 
(zwany dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególne zasady 
zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno 
zwiedzającym, jak też pracownikom muzeum. 
2. Regulamin tymczasowy obowiązuje  do odwołania. Konieczne zmiany 
zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z 
uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju. 

§2 Sprzedaż biletów 

1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów 
bezpieczeństwa 
– osłona kasy, przyłbice ochronne i środki dezynfekujące. 
2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów 
bezpieczeństwa, mając na celu ograniczenie liczby zwiedzających 
znajdujących się na terenie muzeum. 

§3 Zasady przebywania zwiedzających w muzeum 

1. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany. 
2. W obiekcie może przebywać jednocześnie 25 osób. Wejście 
zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo 
wstrzymane. 
Do określenia  obiektu jest włączony również teren lapidarium 
muzealnego.  
3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – 
zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek 
zasłonić usta i nos. 
4. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy 
obowiązkowo zastosować na dłonie. 



5. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych 
osób. 
 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu 
Tymczasowego 
2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu 
tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. 
Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek 
nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot 
poniesionych kosztów. 
3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w 
gabinecie p.o. dyrektora Muzeum Ślężańskiego lub pocztą elektroniczną na 
adres muzeum@sobotka.pl 

Zasady Zachowania Bezpieczeństwa w Muzeum  Ślężańskim 

1. Pracownicy Muzeum Ślężańskiego 
obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne, 
2.Zwiedzanie zbiorowe   może odbywać się z podziałem na grupy do 8 
(max 9 ) osób, które rotacyjnie zmieniają temat i miejsce wystawy, 
podporządkowując się obsłudze i przewodnikom (edukatorom).  
3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający 
przebywający na terenie muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos, 
4. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo 
należy zastosować na dłonie, 
5. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych osób, 
 

  

Regulamin Zwiedzania 
Muzeum Ślężańskiego  

1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała 
się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania 
jego postanowień. 

2. Placówka jest czynna od środy do niedzieli i w każdy ostatni wtorek 
miesiąca w godzinach od 9:00 do 16:00 

3. W maju, czerwcu, wrześniu i październiku organizowane są lekcje 
muzealne w każdą środę od godziny 9:30-11:30, 12:00 – 14:00.  
W poniedziałki i wtorki  muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. 

4. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie. 

5. Muzeum organizuje lekcje muzealne (osobny regulamin lekcji 
muzealnych na stronie). 



6. Zwiedzanie jest odpłatne (bilet normalny, bilet ulgowy). Szczegółowe 
informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych, 
organizowanych lekcji muzealnych, koncertów, wykładach oraz 
cenach biletów znajdują się na stronie internetowej 
muzeum@sobotka.pl 

 

               . Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy: 

 
1. - wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika, 
– palenia tytoniu, 
– spożywania napojów, posiłków, lodów, 
– zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej, 
– dotykania eksponatów, 
– hałaśliwego zachowania się i biegania, 

2. Torby, plecaki, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy 
pozostawić w szatni. 

3. Wykonywanie filmów i fotografii na ekspozycji przedstawiających 
eksponaty w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody dyrektora 
Muzeum. 

4. Na ekspozycjach należy zachować szczególną ostrożność. W celu 
zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń 
wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi. 

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem 
legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek: 

1. Uczniowie szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchacze 
zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb 
społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie, 
będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a 
także osoby niepełnosprawne, będące obywatelami państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

3. Nauczyciele szkół podstawowych, średnich, artystycznych, 
nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz 
wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów 
poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – 
konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej,  



4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką 
honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym 
„Zasłużony dla Kultury Narodowej”. 

5. Kombatanci 

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie 
stosownych dokumentów: 

1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem 
Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. 

3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub 
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). 

4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 
2008 r. Nr 52 poz. 305). 

5. Dzieci do lat 7. 

6. Osoby, które ukończyły 75 rok życia, oraz opiekunowie osób 
niepełnosprawnych. 

7. Dziennikarze 

8. Przewodnicy turystyczni. 
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