
Regulamin i cennik fotografowania i filmowania 
w parku i salach Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie 

Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 
 
 

1.  Wykonywanie fotografii (bez lampy błyskowej) do celów pamiątkowych jest 
bezpłatne. 
 

2. 1) Fotografowanie i filmowanie  okolicznościowe (zdjęcia ślubne, komunijne, 
prywatne sesje zdjęciowe) objęte są następującymi opłatami: 
a) fotografowanie i filmowanie w godzinach pracy Muzeum: 

- dwór – 120,00 zł brutto 
- park – 50,00 zł brutto 
- dwór i park – 150,00  zł brutto 

            b) fotografowanie i filmowanie poza godzinami pracy Muzeum: 
                   - dwór i park – 230,00 zł brutto 
         2)  Liczba osób wraz z fotografem nie może przekroczyć 6 tj. fotograf  i osoby  
         fotografowane; 
         3)  Zabrania się używania jakichkolwiek eksponatów bez zgody pracownika Muzeum; 
         4)  Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na salach wystawowych i meblach; 
         5)  Zabrania się wchodzenia na rabaty z kolekcjami roślin; 
         6)  Zabrania się wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej. 
         7)  Czas trwania sesji zdjęciowej i filmowej, która odbywa się w dworze  nie może 
             przekroczyć 40 minut. 

3. Fotografowanie i filmowanie komercyjne (sesje zdjęciowe do celów reklamowych, 
fotomodeling,  programy telewizyjne) wymaga odrębnych uzgodnień z Dyrektorem 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

4. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się w salach Muzeum Wnętrz Dworskich 
oraz w parku w godzinach pracy Muzeum. Istnieje też możliwość indywidualnego 
umówienia sesji zdjęciowej i filmowej trwającej nie dłużej niż do godz. 19.00.  

5. Fotografowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym 
zwiedzającym. 

6. Fotografowanie nie może wyrządzać szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub 
związanej z ochroną ich dóbr osobistych). 

7. Zabrania się fotografowania systemów bezpieczeństwa Muzeum. 
8. Zabronione jest korzystanie z dronów nad terenem Muzeum i  parkiem. 
9. W przypadku powstania szkody na rzecz Muzeum sprawca szkody zobowiązany jest 

do finansowego pokrycia zaistniałych strat. 
10. Zapotrzebowanie na sesję zdjęciową i filmową prosimy zgłaszać osobiście lub 

telefonicznie na 14 dni przed planowanym wydarzeniem. 
11. Po uzgodnieniu terminu sesji zdjęciowej i fotograficznej zamawiający wypełnia 

formularz zamówienia i składa go e-mailem lub osobiście w Muzeum Wnętrz 
Dworskich w Ożarowie. Formularz dostępny jest na stronie Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

12. W przypadku sesji zdjęciowej i filmowej po godzinach pracy Muzeum zapłata za 
usługę musi nastąpić na 5 dni przed planowanym wydarzeniem. 
 

    Dane kontaktowe:  
    Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej  
    w Wieluniu: 43 841 17 24, 887 111 313, ozarow@onet.eu 



       ……………..…….., dnia ……………… 
  

                                                                   Formularz zamówienia na sesję zdjęciową i filmową  

Zamawiający 
Nazwa firmy:  

Imię i nazwisko zamawiającego  
Adres:  
E-mail:  
Telefon:  

Dane do rachunku: Nazwa firmy: 
Adres: 
NIP: 
Regon: 

 
 

Dane dotyczące zamówienia: 
Przedmiot zamówienia: Udostępnienie pomieszczeń 

muzealnych/ 
Udostępnienie parku dworskiego* 

 
Termin realizacji zamówienia: 

(data, godzina od -do) 
 
 

Wartość brutto do zapłaty:  
 
Postanowienia końcowe: 

1) Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i cennikiem 
fotografowania 
 i filmowania w parku i salach Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – 
Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. 

2) W przypadku zamówienia sesji po godzinach otwarcia muzeum, Zamawiający 
 zobowiązuje się do dokonania zapłaty wg obowiązującego cennika na konto 
bankowe Muzeum Ziemi Wieluńskiej nr 81 1020 4564 0000 5802 0158 7203 
na 
5 dni przed planowaną sesją. W przypadku braku uiszczenia opłaty w 
podanym terminie zamówienie uważa się za anulowane. 

3) Wysyłając formularz zamówienia wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych  
przeze mnie danych w celu realizacji zamówienia. 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej z siedzibą przy  
ul. G. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń, 
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail 
ksiegowosc.mzw@poczta.onet.pl lub pod nr tel. 43 843 43 34, 
W przypadku stwierdzenia, że Muzeum Ziemi Wieluńskiej naruszyło przepisy ogólnego 
rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr infolinii 
606-950-000. 
             
                                                          Podpis Zamawiającego …………………………………. 
*NIEWŁAŚCIWE SKRESLIĆ 


