Zał. do Zarządzenia Dyrektora Muzeum
Nr D.021.8.2021.PK z dn. 1.02.2021 r.

REGULAMIN
zwiedzania ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy
obowiązujący od 2.02.2021 r.

I

Informacje ogólne
1. Muzeum Zabawek i Zabawy jest otwarte dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli,

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 o godzinie 15.30, 16.30 – w czasie letnim.
3. Za zwiedzanie Muzeum wnosi się opłatę do kasy biletowej (sprzedażowej), zgodnie z cennikiem

obowiązującym w dniu zwiedzania.
4. Płatności realizowane są gotówkowo oraz kartą płatniczą.
5. Nabycie biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego.
6. W soboty zwiedzanie jest bezpłatne.
7. W budynkach Muzeum oraz na terenie przyległym działa sieć monitoringu.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych oraz

cen biletów zamieszczone są na stronie internetowej.

II

Zasady zwiedzania
1. Ekspozycje Muzeum można zwiedzać grupowo, po wcześniejszej rezerwacji. Grupa nie może

liczyć więcej niż 20 os.
2. W przypadku zwiedzania grupowego będzie stosowana 1 godzinna przerwa pomiędzy

niezależnymi od siebie grupami.
3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie. Na ekspozycji jednocześnie może przebywać

maksymalnie 20 osób, przy czym regulowana będzie liczba osób mogących jednocześnie
przebywać w poszczególnych, różniących się wielkością częściach ekspozycji.
4. Zwiedzający muszą posiadać maseczki założone w prawidłowy sposób. Dopuszcza się również

inne sposoby zasłaniania nosa i ust typu chusta lub szalik.
5. Przed wejściem na ekspozycję obowiązuje dezynfekcja rąk w punktach do tego wyznaczonych.
6. Obowiązuje zachowanie 2-metrowych odstępów pomiędzy Zwiedzającymi.
7. Wyłączona jest możliwość korzystania z miejsc interaktywnych w postaci kącików zabaw, punktów

z dostępnymi zabawkami, ekranów dotykowych, stanowisk do odsłuchu.
8. Co godzinę przeprowadzana jest dezynfekcja klamek, poręczy, szyb w kasie oraz terminala

płatniczego po każdym użyciu.
9. Obowiązuje zakaz korzystania z ławek, krzeseł i stołów w holu Muzeum.
10. W Muzeum dostępna jest szatnia, pracownicy zajmujący się obsługą szatni używają rękawiczek

ochronnych, na bieżąco odbywa się dezynfekcja plastikowych tabliczek z numerami wieszaków.
11. Muzeum zapewnia dostępność środków dezynfekujących dla pracowników i gości.

12. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
13. Za osoby niepełnoletnie, na terenie Muzeum, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
14. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić dużych toreb, plecaków, itp.
15. Zabrania się spożywania posiłków i napojów na ekspozycji.
16. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na ekspozycje (za wyjątkiem psów przewodników).
17. O kolejności i tempie zwiedzania wystaw decyduje przewodnik Muzeum Zabawek i Zabawy.
18. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
19. 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.

ANEKS nr 1
do Regulaminu z dn. 01.02.2021r.
dot. zwiedzania ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy
Z dniem 27.02.2021r. wprowadza się zmiany w następujących punktach:
I.1. Muzeum Zabawek i Zabawy jest otwarte dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli
w godzinach 09.00 – 17.00. (obowiązuje od 01.03.2021r.).
I.2. Ostatnie wejście na ekspozycję dla osób indywidualnych o godz. 16.30., dla grup
zorganizowanych o godz. 16.00. (obowiązuje od 01.03.2021r.).
II.4. Zwiedzający mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie w maseczkach założonych
w prawidłowy sposób.
ANEKS nr 2
do Regulaminu z dn. 01.02.2021r.
dot. zwiedzania ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy
Z dniem 01.04.2021r. wprowadza się zmiany w następującym punkcie:
I.6. We wtorki zwiedzanie jest bezpłatne.

