
                        Załącznik nr 5 
do Zarządzenia Dyrektora 

      Muzeum  Ziemi Wieluńskiej 
                                                                                                                                                       Nr 4/2016  z dnia 01.03. 2016 r.   

 
REGULAMIN ZWIEDZANIA 

OFICYNY 
 

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
1.   Zwiedzanie Oficyny jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (43) 841 17 24, 
      887 111 313 lub bezpośrednio w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
2.    Do zwiedzania Oficyny uprawnia bilet wstępu lub prawo do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Wnętrz Dworskich  
      w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Bilet wstępu do Muzeum należy zachować do ewentualnej  
      kontroli  przez cały czas zwiedzania.  
 

§ 3 
Oficyna jest objęta 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 Oficyny 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 sali ekspozycyjnej nie wolno wnosić i spożywać żywności  oraz napojów. 
4. Zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia na terenie Oficyny. 
5. W Oficynie nie należy dotykać eksponatów, gablot muzealnych oraz wchodzić za bariery ochronne na 

tarasie. 
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Oficyny. 
7. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w wyznaczonym miejscu  płaszczy, dużych toreb, 

plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych dużych przedmiotów. 
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty  i pieniądze. 

      9.   Ostatnie wejście do Oficyny  następuje najpóźniej na pół godziny przed jej zamknięciem. 
10.  Na ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz    
       korzystania z innych urządzeń  nadawczych. 
13. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum. 

        
                                                                                       § 4 
 
Zasady fotografowania i filmowania: 
 

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

10. Fotografowanie i filmowanie w Oficynie 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. 

11. 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. 
 

Wejście do Oficyny wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu. 



 


