Zał. do Zarządzenia Dyrektora Muzeum
Nr D.021.1.2020.MP z dn. 18.02.2020 r.

REGULAMIN
zwiedzania ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy
obowiązujący od 02.03.2020 r.

I

Informacje ogólne

1. Muzeum Zabawek i Zabawy jest otwarte dla zwiedzających we wszystkie dni tygodnia
z wyjątkiem poniedziałku, od dnia 01 października do 30 kwietnia w godzinach 08.00 – 16.00,
od 01 maja do 30 września w godzinach 09.00 – 17.00.
2. Ostatnie wejście na ekspozycję odpowiednio, w czasie jesienno - zimowym, dla osób
indywidualnych o godzinie 15.30, grup zorganizowanych o 15.00; w czasie letnim odpowiednio:
16.30, 16.00.
3. Za zwiedzanie Muzeum wnosi się opłatę do kasy, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu
zwiedzania.
4. Muzeum przyjmuje płatności przelewem. Warunkiem dokonania płatności jest wypełnienie
wniosku i złożenie w kasie Muzeum.
5. Nabycie biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.
6. W soboty zwiedzanie jest bezpłatne, bez przewodnika.
7. W budynkach Muzeum oraz na terenie przyległym działa sieć monitoringu.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych oraz
cen biletów zamieszczane są na stronie internetowej.

II

Zasady zwiedzania

1. W Muzeum obowiązuje rezerwacja dla grup zorganizowanych. Rezerwacji można dokonać
telefonicznie lub osobiście.
2. Muzeum można zwiedzać grupowo lub indywidualnie.
3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
4. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób (grupy większe są dzielone).
5. Grupy wycieczkowe zwiedzają ekspozycje muzealne w towarzystwie nauczyciela lub
opiekuna.
6. W grupach zorganizowanych jeden opiekun na 15 osób ma zapewniony bezpłatny wstęp do
Muzeum.
7. Za osoby niepełnoletnie, na terenie Muzeum, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
8. Na

ekspozycje

muzealne

nie

wolno

wnosić

dużych

toreb,

plecaków,

itp.

należy je zostawić w szatni pod opieką pracownika obsługi.
9. Przedmioty wartościowe można złożyć w zamykanej szafce, do której zwiedzający dostaje
klucz.
10. Obowiązuje

zakaz

wprowadzania

zwierząt

na

ekspozycje

(za

wyjątkiem

przewodników).
11. Grupy niezgłoszone oprowadzone zostaną jedynie, jeżeli będzie wolny przewodnik.

psów

–

12. O kolejności i tempie zwiedzania wystaw decyduje przewodnik Muzeum Zabawek i Zabawy.
13. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
14. Z wszelkimi problemami, niejasnościami, które ewentualnie wynikną podczas zwiedzania
prosimy zwracać się do przewodników lub bezpośrednio do dyrekcji Muzeum.

III

Fotografowanie i Filmowanie

1. Fotografowanie wystaw jest dozwolone bez dodatkowych opłat, lecz NIE WOLNO fotografować
niektórych wystaw czasowych, oznakowanych zakazem fotografowania.
2. Na profesjonalne (komercyjne i niekomercyjne) fotografowanie, filmowanie, kopiowanie eksponatów
oraz wnętrz potrzebna jest zgoda dyrekcji Muzeum.

IV

Osoby uprawnione do ulgowych biletów wstępu
(za okazaniem stosownych dokumentów przed zakupem biletu)

1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz uczestnicy studiów
doktoranckich

2. Emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie

osób

niepełnosprawnych
3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczowychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce
4. Osoby

odznaczone

odznaką

„Za

opiekę

nad

zabytkami”

lub

odznaką

honorową

„Zasłużony działacz kultury”

V

Osoby uprawnione do biletów bezpłatnych

1. Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem
honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
2. Pracownicy muzeów
3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
(ICOMOS).
4. Dzieci do lat 4
5. Przewodnicy świętokrzyscy
6. Posiadacze Karty Polaka

