Załącznik nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego nr 0131/1/2013
z dnia 2 stycznia 2013 r.
zmieniony aneksem nr 2 z dnia 1 kwietnia 2017 r.
aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2017 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile
WSTĘP DO MUZEUM

Godziny otwarcia:
wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota – niedziela 11.00 – 16.00
W niedziele wstęp na ekspozycje stałe muzeum jest bezpłatny w ramach promocji zasobów
dziedzictwa kulturowego posiadanego przez muzeum oraz upowszechniania wiedzy o
kulturze i tradycji regionu.
Ceny biletów:
ulgowy – 5 zł
normalny – 7 zł
rodzinny – 15 zł
przewodnik dla zorganizowanej grupy przedszkolnej - 20,00 zł
Audioprzewodniki (j.polski, j. niemiecki, j. angielski) - 2 zł
WSTĘP BEZPŁATNY DO MUZEUM
PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:
 osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”;
 pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady
Ochrony zabytków (ICOMOS);
 posiadaczom Karty Polaka.
 dzieciom do lat 7
 opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób)
OPŁATA ULGOWA DO MUZEUM
PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:
 uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,








słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb
społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także
osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
artystycznych,
nauczycielom
placówek
oświatowo-wychowawczych
oraz
wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką
honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
kombatantom.
WSTĘP DO MUZEUM - INFORMACJE PORZĄDKOWE

1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia,
które należy zachować przez cały okres zwiedzania.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych,
wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów zamieszczane są w czytelny sposób, na
tablicy znajdującej się przy kasie biletowej Muzeum, oraz na stronie internetowej
Muzeum.
3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.
4. Grupy zorganizowane (liczące co najmniej 10 osób) należy zgłaszać z kilkudniowym
wyprzedzeniem w budynku Muzeum lub telefonicznie pod nr 67/ 211-07-80, e-mail:
muzeum@muzeum.pila.pl
5. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycje nie może liczyć więcej niż 30 osób.
6. Zwiedzający Muzeum obowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, toreb,
plecaków, walizek, parasoli, nakryć głowy.
7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
8. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery
ochronne, siadania na meblach oraz biegania i ślizgania się na parkietach.
9. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów i palić
tytoniu.
10. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum za wyjątkiem psa
przewodnika.
11. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych
zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
12. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu, lampy błyskowej,
innego, sztucznego oświetlenia. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone tylko i
wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w
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jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum Okręgowego w
Pile.
Fotografowanie i filmowanie do celów profesjonalnych i komercyjnych są odpłatne.
Opłata za filmowanie we wnętrzach Muzeum – 150 zł za godzinę
Warunki formalne i finansowe fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych
wymagają uzgodnienia z dyrektorem Muzeum w formie umowy pisemnej.
Sesje ślubne wykonywane na terenie Muzeum można wykonywać tylko w
wyznaczonych pomieszczeniach ekspozycyjnych za odpłatnością 100 zł.
Sesje ślubne we wnętrzach odbywają się pod nadzorem pracownika Muzeum.
Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem
Muzeum.
Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrekcja i Pracownicy Muzeum nie ponoszą
odpowiedzialności.
Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum w poniedziałki, w godz. od
8ºº do 15º
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
1. Prowadzenie na terenie muzeum działalności artystycznej i gospodarczej (w tym
akwizycji).
2. Organizowanie akcji reklamowych.
3. Wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii eksponatów, wnętrz i architektury
Muzeum do celów komercyjnych.
4. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu będzie wszczęte postępowanie karne
we współpracy z Policją.
5. Muzeum poza godzinami otwarcia jest dozorowane przez licencjonowanych
pracowników ochrony.

Przebywanie na terenie Muzeum oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu

