
 
  

 
 
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA 
MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE – Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej  w Wieluniu 

 
 

Regulamin określa zasady zwiedzania w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - Oddział Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej w Wieluniu. 

 
§ 1 

 
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach: 
 
 Poniedziałek                               dzień pracy wewnętrznej 
              Wtorek – piątek                                 900 -  1530 
      Sobota i niedziela               1200 -  1630 

 

§ 2 
 
Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum: 
 
 Bilet normalny               5,00 PLN / osoba 
 Bilet ulgowy               3,00 PLN / osoba 
              Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób)  15,00 PLN 
 Opłata za przewodnika 30,00 PLN / grupa do 30 osób 
 W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny. 
 

Muzeum organizuje koncerty muzyczne oraz oferuje dla grup szkolnych i przedszkolnych audycje 
muzyczne, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe. Lekcje i zajęcia warsztatowe są zajęciami tematycznymi 
realizowanymi na wybranej części ekspozycji. 
 
Opłata za udział w audycjach muzycznych, koncertach,  przeprowadzenie lekcji muzealnej lub zajęć 
warsztatowych w Muzeum* : 
1. Koncert                           25,00 PLN/osoba 
2. Audycja muzyczna                  3,00 PLN/osoba 
3. Zajęcia warsztatowe: 
a) dzieci i młodzież szkolna    6,00 PLN / osoba 
b) dzieci w wieku przedszkolnym   5,00 PLN / osoba 

* organizator zastrzega sobie prawo zmiany opłat 
 
Grupy wycieczkowe, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe  należy zgłaszać pod numerami telefonów:  
(43)  841 17 24 lub 887 111 313 

 
§ 3 

 
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji: 
 

1. Uczniom i studentom. 
2. Emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. 
3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, 
schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 

4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową 
„Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom , które 
zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”. 



 
 
 

§ 4 
 
Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji: 
 

1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, 
Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. 
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 

(ICOMOS). 
4. Posiadaczom Karty Polaka. 
5. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym. 
6. Opiekunom grup zorganizowanych lub nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej liczącej nie 

więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką. 
 

§ 5 
 

Zasady fotografowania i filmowania: 
 

1. Zwiedzający Muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmiot 
fotografowany i filmowany lub cała wystawa czasowa nie zostały wyraźnie oznaczone stosownym 
zakazem. 

2. Fotografowanie i filmowanie w Muzeum jest możliwe pod warunkiem, że do tych celów nie używa się 
statywu i lampy błyskowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy fotografowania i filmowania zewnętrznych 
elewacji budynku. 

3. Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania i filmowania nie mogą być publikowane  
       i rozpowszechniane. 
4.    Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie. 
5.   W przypadku naruszenia zasad filmowania i fotografowania oraz korzystania z pozyskanego materiału  
       w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Muzeum Ziemi Wieluńskiej dochodzić będzie  
       swoich  praw, włącznie z ewentualnym postępowaniem sądowym. 

 
§ 6 

Muzeum jest objęte monitoringiem wizyjnym. 
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących zasad: 
 
        1.   Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób. 

2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża  
bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających i  narusza ogólnie 
przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

3. Do sal ekspozycyjnych nie wolno wnosić i spożywać żywności  oraz napojów. 
4. Zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia na terenie 

Muzeum. 
5. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, gablot muzealnych oraz wchodzić za bariery ochronne. 
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum. 
7. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia przy recepcji Muzeum płaszczy, dużych toreb, 

plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych dużych przedmiotów. 
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty  i pieniądze. 
9. Kasa muzealna zamykana jest na pół godziny przed zamknięciem Muzeum. Zamknięcie Muzeum 

oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum, uwzględniając 
przy tym czas konieczny do odebrania odzieży i rzeczy przechowywanych przy recepcji. 

10.  Na ekspozycjach muzealnych obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz    
        korzystania z innych urządzeń  nadawczych. 
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum. 

        
§ 7 

Wejście do Muzeum wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu. 
 


