
                                                                                                                            Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Dyrektora 

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

 
REGULAMIN ZWIEDZANIA 
WIATRAKA  W  KOCILEWIE 

 
 

§ 1. Czas i sposób zwiedzania 
 
1. Zwiedzanie wiatraka 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. Grupa 
zwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób.  
2. Do zwiedzania wiatraka 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. Wiatrak jest czynny: od wtorku do piątku w godzinach 9.00– 15.00. Ostatnie wejście do wiatraka następuje najpóźniej na 
pół godziny przed jego zamknięciem. 
4. Przebywanie poza godzinami otwarcia na terenie wiatraka wymaga zgody Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej  
w Wieluniu. 
 

§ 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 do obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej. 
3. Rodzice, nauczyciele lub opiekunowie muszą towarzyszyć dzieciom i młodzieży podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną 
odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. 
4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu. 
5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, opady, oblodzenie) wstęp na wiatrak jest 
zabroniony. 
6. W wiatraku zabrania się: 
- niszczenia wyposażenia, 
- wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, 
- siadania i wychylania się za barierki i zabezpieczenia, 
- umieszczania napisów na ścianach, zaśmiecania wnętrza i terenu wokół, 
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 
- spożywania jedzenia, 
- wyrzucania wszelkich przedmiotów przez drzwi wiatraka, 
- wprowadzania na teren wiatraka zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących, 
- dotykania i używania podręcznego sprzętu gaśniczego do innych celów niż jego przeznaczenie, 
- włączania Systemu Sygnalizacji Pożaru i Głównego Wyłącznika Prądu bez przyczyny powodującej taką konieczność. 
- postępowania wbrew nakazom pracownika muzeum. 
7. Zabrania się wstępu na teren wiatraka osobom: 
- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków, 
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu (potencjalnie uznane za niebezpieczne), 
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek 
zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, 
- nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu. 
8. Ze względu na charakter obiektu należy zachować szczególną ostrożność przy wejściach i zejściach ze schodów, zwracać 
uwagę na progi, barierki i wielkość drzwi. 
 
 

§ 3. Zasady fotografowania 
 
1. Zwiedzający wiatrak mogą fotografować wnętrze o ile nie zostało one wyraźnie oznaczone 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 wiatraka wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu 
 


