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REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
WSTĘP DO MUZEUM

Godziny otwarcia:
grudzień - kwiecień
poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00
sobota – niedziela tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
maj - wrzesień
wtorek – piątek 9.00 – 18.00
sobota – niedziela 10.30 – 18.00
w październiku
wtorek - piątek
9.00 – 15.00
sobota - niedziela 10.30 – 17.00
w listopadzie (bez zwiedzania wnętrz)
poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00
sobota – niedziela tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Uwaga: ostatnie wejście do muzeum na godzinę przed zamknięciem.
W dniach imprez plenerowych skansen czynny od godz. 12.00 do 18.00.
W dniach imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży skansen czynny do godz. 15.00.
Turyści indywidualni oprowadzani są po terenie skansenu przez pracownika muzeum.
W soboty wstęp do skansenu jest bezpłatny (bez zwiedzania wnętrz) w ramach promocji
zasobów dziedzictwa kulturowego posiadanego przez muzeum oraz upowszechniania wiedzy
o kulturze i tradycji regionu.
Jednocześnie informujemy, że w soboty istnieje możliwość zwiedzania wnętrz za
odpłatnością z przewodnikiem.
Kawiarnia muzealna czynna od maja do końca września do godz. 17.30, w październiku do
godz. 16.30.
Istnieje możliwość zorganizowania, po wcześniejszym zgłoszeniu, zwiedzania ekspozycji
poza okresem otwarcia.
Ceny biletów:
ulgowy – 6 zł
normalny – 9 zł
rodzinny – 20 zł (dwie osoby dorosłe + max. troje dzieci)
przewodnik dla zorganizowanej grupy (do 30 osób) - 30,00 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.

ORGANIZACJA ZWIEDZANIA
1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.
2. Turyści indywidualni oprowadzani są po terenie skansenu przez pracownika muzeum.
3. Grupy zorganizowane zwiedzają muzeum wyłącznie z przewodnikiem. Zwiedzanie z
przewodnikiem dla grup zorganizowanych odbywa się za odpłatnością.
4. Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób łącznie z opiekunami.
5. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia
obowiązującej w danym okresie.

6. Wycieczki muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i
zachowanie uczestników.
7. Opiekunowie zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku
i dyscypliny grupy.
8. Dzieci niepełnoletnie mogą poruszać się jedynie pod nadzorem rodziców lub
opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
9. Ze względów organizacyjnych Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum lub
czasowo wyłączyć ze zwiedzania poszczególne fragmenty ekspozycji.
INFORMACJE PORZĄDKOWE
1. Podstawą wejścia do muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia,
które należy zachować przez cały okres zwiedzania.
2. Zwiedzającym zabrania się dotykania i przemieszczania eksponatów, elementów
ekspozycji oraz wystroju wnętrz, niszczenia obiektów oraz wchodzenia do
pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
3. Zwiedzający na terenie Muzeum mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach i
przebywać wyłącznie w obiektach udostępnianych do zwiedzania.
4. W pomieszczeniach ciasnych, zaciemnionych, o obniżonych nadprożach a także w
okolicach akwenów wodnych, wymaga się zachowania szczególnej ostrożności.
5. Zabrania się wchodzenia na schody wiatraków nieudostępnionych do zwiedzania.
6. Zabrania się podchodzenia do zwierząt i ich karmienia, głaskania i dotykania.
7. Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Muzeum.
8. Wstęp na teren Muzeum zakazany jest osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków
odurzających oraz osobom zachowującym się agresywnie.
9. Zwiedzających uprasza się o poszanowanie przyrody i upraw.
10. Zakazuje się dotykania i używania podręcznego sprzętu gaśniczego rozlokowanego
na terenie Muzeum do innych celów niż jego przeznaczenie.
11. Zabrania się włączania Systemu Sygnalizacji Pożaru bez przyczyny powodującej taką
konieczność.
12. W Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających
na terenie ekspozycji.
14. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodów na teren Muzeum (nie dotyczy pojazdów
służbowych, dostawczych i pracowników muzeum).
15. Zabrania się jazdy rowerem na terenie Muzeum.
16. Zabrania się wykonywania lotów modelami latającymi nad terenem Muzeum i
rozmieszczonymi na nim obiektami architektonicznymi.
17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, którym ulegną zwiedzający nie
przestrzegając zasad określonych w „Regulaminie dla zwiedzających”, szczególnie w
pkt od 3 do 8.

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE
1. Fotografowanie i filmowanie amatorskie w czasie zwiedzania muzeum jest bezpłatne.
2. Filmowanie i fotografowanie poza zwiedzaniem oraz zdjęcia ślubne są odpłatne.
3. Warunki formalne i finansowe fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych
wymagają uzgodnienia z dyrektorem Muzeum w formie umowy pisemnej.
4. Sesje fotograficzne i filmy można realizować tylko w wyznaczonych obiektach
muzealnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Muzeum.

5. Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za szkody powstałe z
ich winy na terenie Muzeum.
6. Sesje fotograficzne i filmowe odbywają się pod nadzorem pracownika Muzeum.
7. Opłata za realizację filmów na terenie Muzeum Kultury Ludowej:
- plener + wnętrza wybranych obiektów – 150 zł za godzinę
- plener (bez wnętrz obiektów) – 100 zł za godzinę
8. Opłata za sesje fotograficzne i zdjęcia ślubne na terenie Muzeum Kultury Ludowej:
- plener + wnętrza wybranych obiektów – 100 zł (do 1 godz.) + 50 zł za każdą
następną godzinę
- plener (bez wnętrz obiektów) – 80 zł (do 1 godz.) + 40 zł za każdą następną godzinę
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Muzeum.
2. Prowadzenie na terenie muzeum działalności artystycznej i gospodarczej (w tym
akwizycji).
3. Organizowanie akcji reklamowych.
4. Wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii eksponatów, wnętrz i architektury
Muzeum do celów komercyjnych.
5. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu będzie wszczęte postępowanie
karne we współpracy z Policją.
1. Muzeum poza godzinami otwarcia jest dozorowane przez licencjonowanych
pracowników ochrony.

Przebywanie na terenie skansenu oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu.

