
                                                ZARZĄDZENIE NR 12/21
                          Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
             
                                                    z dnia 4 maja 2021 r.
 
        w sprawie zmiany  regulaminu zwiedzania baszty Męczarnia stanowiącego       
     załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
       w Wieluniu z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów 
zwiedzania Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum Wnętrz Dworskich 
w Ożarowie – Oddziału Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, baszty Męczarni 
                                              oraz wiatraka w Kocilewie

    

Na podstawie § 11 pkt. 1 Statutu MZW w Wieluniu (Uchwała nr XXXII/388/13 Rady 
Miejskiej w Wieluniu z dnia 12.09.2013 r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 
2017 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo 
zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz.U poz. 1471 z 2017 r.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów  muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. poz. 1240 z dnia
19 września 2014 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  regulamin zwiedzania baszty Męczarnia stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Regulamin zwiedzania baszty Męczarnia stanowiący załącznik 3 do  
zarządzenia nr  4/2016 Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu z dnia
01 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów zwiedzania Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – Oddziału Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, baszty Męczarnia oraz wiatraka w Kocilewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.



                                                      Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
                                                                                                                                    Nr 12/21 z dnia 4 maja 2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA
BASZTY  MĘCZARNIA

§ 1. Czas i sposób zwiedzania

    1.  Baszta Męczarnia udostępniana jest do zwiedzania w okresie od 01 kwietnia do 31 października.
    2.  Zwiedzanie Baszty Męczarnia następuje po zakupie biletu wstępu w cenie 2,00 zł za 1 osobę.
    3.  Sprzedaż biletów wstępu na Basztę Męczarnia odbywa się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej przy
        ul. Narutowicza 13.
    4. Grupa nie może  liczyć więcej niż 10 zwiedzających.
     5.  Istnieje możliwość zwiedzenia wystaw historycznych w baszcie Męczarnia z przewodnikiem. Usługa 
          przewodnicka w kwocie 30,00 zł jest płatna w Muzeum Ziemi Wieluńskiej przy ul. Narutowicza 13.
     6.  Baszta Męczarnia jest czynna:     od wtorku do piątku    900 – 1500  

                      w soboty    930 – 1330  

                    w niedziele  1130 – 1530  

Ostatnie wejście do baszty Męczarnia następuje najpóźniej na pół godziny przed jej zamknięciem.

§ 2. Zasady bezpieczeństwa

     1.  Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń pracownika muzeum.
     2.   Ze względu na bezpieczeństwo – dzieci do 12 roku życia mają wstęp tylko pod opieką osoby  
          dorosłej.
     3.  Obiekt nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu. 
     4.  W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  wstęp na najwyższą kondygnację
          (taras widokowy) na baszcie Męczarnia jest zabroniony. W razie zaistnienia wspomnianych 
         okoliczności  zwiedzanie baszty będzie się odbywać do kondygnacji pod tarasem widokowym.
     5. W baszcie zabrania się:
        -  wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia,
        - siadania i wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
        - umieszczania napisów na ścianach,
        - palenia tytoniu  i spożywania alkoholu,
        - spożywania jedzenia,
        - wyrzucania wszelkich przedmiotów z tarasu widokowego,
        - dotykania wyeksponowanych obiektów,
        - postępowania wbrew nakazom pracownika muzeum.

                                                             § 3. Zasady fotografowania

1. Zwiedzający basztę mogą fotografować eksponaty i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany
       nie został wyraźnie oznaczony stosownym zakazem oraz nie utrudni to zwiedzania obiektu
       innym osobom.
2.    Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania nie mogą być publikowane  i rozpowszechniane.
3.    Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie.

Wejście do baszty Męczarni wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu.


