
REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z EKSPOZYCJI MUZEALNEJ ORAZ ZBIORÓW MUZEALNYCH 

MUZEUM REGIONALNEGO IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE WRZEŚNI 

PRZEZ PUBLICZNOŚĆ W CZASIE STANU EPIDEMII 

 

§ 1. 

Regulamin został sporządzony na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa przeznaczonych dla muzeów, galerii 

sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony 

dziedzictwa w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19. 

 

KORZYSTANIE Z EKSPOZYCJI MUZEALNEJ 

 

§ 2. 

Następuje limitowanie korzystania z ekspozycji muzealnej: 

 

a) zwiedzanie ekspozycji możliwe jest w następujących dniach oraz godzinach 

 

poniedziałek   10.00-11.00;  12.00-13.00;  14.00-15.00; 

wtorek    10.00-11.00;  12.00-13.00;  14.00-15.00; 

środa    10.00-11.00;  12.00-13.00;  14.00-15.00; 

czwartek   10.00-11.00;  12.00-13.00;  14.00-15.00; 

piątek    10.00-11.00;  12.00-13.00;  14.00-15.00; 

 

b) maksymalnie na ekspozycje muzealne w czasie jednej godziny zwiedzania może 

wejść 10 osób; 

c) obowiązuje rezerwacja zwiedzania poprzez kontakt telefoniczny nr: 61 436 01 92 lub 

e-mail: muzeum@wrzesnia.pl; 

d) zawieszone są: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, 

wydarzenia muzealne gromadzące publiczność (wernisaże, finisaże, prelekcje, 

prezentacje, projekcje, spotkania, uroczystości itp.); 

e) obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów oraz innych obiektów w salach 

ekspozycyjnych; 

f) możliwość zakupów pamiątek oraz publikacji wyłącznie przez wysyłkę pocztową 

składając zamówienie poprzez e-mail: muzeum@wrzesnia.pl. 

g) toalety nie będą udostępniane dla publiczności. 
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§ 3. 

Korzystanie z ekspozycji jest bezpłatne. 

 

§ 4. 

Zwiedzających w czasie zwiedzania obowiązują zasady postępowania w razie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wynikające z obowiązujących przepisów. 

 

§ 5. 

Wykonane podczas zwiedzania zdjęcia i materiał filmowy mogą być przeznaczone wyłącznie 

do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w 

jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum. 

 

§ 6. 

Muzeum zastrzega sobie prawo nie przyjęcia jak również przerwania zwiedzania w stosunku 

do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu.  

 

 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW MUZEALNYCH 

 

§ 7. 

Następuje ograniczenie korzystania ze zbiorów muzealnych: 

1) zawiesza się korzystanie ze zbiorów muzealnych na miejscu w muzeum; 

2) korzystanie ze zbiorów muzealnych jest możliwe wyłącznie przez zamówienie 

kwerendy poprzez e-mail: muzeum@wrzesnia.pl; za przygotowanie kwerendy 

pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem muzealnym. 

 

 

W UZGODNIENIU 

 

 

 

 

 

właściwy terenowy 

inspektorat sanitarno-epidemiologiczny 

 

 

DYREKTOR MUZEUM 
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