
Regulamin zwiedzania parku 
Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

 
Park jest własnością Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, ul. Narutowicza 13 oraz 

Gminy Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1. 
Park jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 413/A. 
 
Przyjemność z pobytu w parku oraz podziwiania jego uroków zapewni stosowanie się do 
podanych niżej zasad, o przestrzeganie których prosimy wszystkich zwiedzających.  
 
1. Wstęp na teren parku jest bezpłatny. 
2. Park udostępniony jest dla zwiedzających w godzinach pracy Muzeum. 
3. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do poruszania się po wytyczonych 
alejkach z poszanowaniem wszystkich elementów architektury i zieleni. 
4. Park służy wyłącznie spacerom, odpoczynkowi i celom edukacyjnym.  
5. Zabrania się uprawiania sportów na terenie parku w tym jazdy na deskorolkach, rolkach, 
grania w piłkę, rzutki, zjazdów z górki na sankach itp. 
6. Na terenie parku zabrania się jeżdżenia pojazdami silnikowymi i rowerami (za wyjątkiem 
wózków inwalidzkich). Wjazd pojazdów silnikowych na teren parku jest możliwy wyłącznie 
po uzyskaniu zgody obsługi Muzeum. 
7. Rowery winny być pozostawione w przeznaczonych dla nich stojakach w pobliżu dworu. 
Miejsce pozostawiania rowerów wskaże obsługa Muzeum. 
8. Na teren parku zabrania się wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników).  
9. Zabronione jest niszczenie parku, a w szczególności: 
- śmiecenie, 
- wyrywanie i łamanie roślin, 
- chodzenie po kwaterach ogrodowych, 
- wzniecanie i używanie ognia, 
- palenie papierosów, 
- spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym. 
10. Zabronione jest wchodzenie  i kąpiel oraz wędkowanie w stawach o każdej porze roku. 
11. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich. 
12. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie przebywające w parku. 
13. Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających niedozwolone jest wchodzenie na teren parku 
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, przede wszystkim porywistych 
wiatrów, burz i intensywnych opadów.  
14.Wykonywanie zdjęć dla celów komercyjnych i okolicznościowych odbywa się na 
warunkach i za odpłatnością uregulowaną oddzielnym cennikiem. 
15.Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów 
 i zwiedzających lub wyrządzone im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych. 
16. Zabronione jest latanie dronów nad terenem Muzeum i parkiem. 
17. Elementem architektury  parkowej jest wieża widokowa. Zasady  jej zwiedzania 
uregulowane są oddzielnym regulaminem. 
 
Uprzejmie prosimy zwiedzających park o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników 
Muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków. 
Mienie Muzeum jest dobrem publicznym, które pragniemy chronić przed zniszczeniem. 
 
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do odwiedzenia muzeum. 


