Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2010
Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Regulamin zwiedzania
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
§ 1. Czas otwarcia.
1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do
15.00.
2. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
3. Dni świąteczne, podczas których Muzeum jest zamknięte, ustalane są corocznie w
odrębnym Zarządzeniu.
4. Osoby zainteresowane zwiedzaniem wchodzą do budynku Muzeum nie później niż 30
minut przed zamknięciem ekspozycji muzealnej.
5. W czasie trwania imprez kulturalnych, Muzeum jest wyłączone ze zwiedzania. Informacje
dotyczące terminów spotkań literackich i koncertów organizowanych przez Muzeum
zamieszczane są w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.
6. Dopuszcza się możliwość udostępnienia Muzeum dla zwiedzających w innym czasie niż
określa to § 1 pkt 1, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum.
§ 2. Opłaty za wstęp.
1. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wstęp do Muzeum lub okazanie
dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp lub
zwolnienie z opłaty za wstęp.
2. Opłaty za wstęp, ulgi w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp oraz dzień bezpłatnego
wstępu do Muzeum reguluje Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich w Wołominie z dnia 15 czerwca 2010 r.
§ 3. Przepisy porządkowe.
1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.
2. Grupy zorganizowane oraz wycieczki szkolne, liczące nie więcej niż 25 osób,
przyjmowane są po uprzednim zgłoszeniu. Zamówienia na zajęcia edukacyjne należy składać
drogą telefoniczną, korespondencyjną lub przez internet.
3. Dzieci mogą przebywać w Muzeum tylko pod opieką dorosłych.
4. Przed wejściem do sal wystawowych zwiedzający obowiązani są do pozostawienia w szatni
okryć wierzchnich, tj. płaszczy, kurtek, męskich nakryć głowy, oraz bagaży, plecaków, toreb i
parasoli.

5. Muzeum można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem.
6. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. W trakcie
zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń wydawanych przez przewodnika i
pracowników Muzeum.
7. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do
natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wyjściami wskazanymi przez
przewodnika oraz podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
8. W Muzeum obowiązuje zakaz:
1) hałaśliwego zachowania się i biegania,
2) dotykania eksponatów i siadania na meblach,
3) palenia tytoniu,
4) przebywania w stanie nietrzeźwym,
5) wnoszenia i spożywania żywności i napojów (np. lodów, ciastek, kanapek, owoców, gumy
do żucia),
6) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
7) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
9. W Muzeum dozwolone jest nieodpłatne fotografowanie / filmowanie wnętrz i eksponatów,
bez lampy błyskowej oraz bez użycia statywu, na użytek osobisty.
§ 4. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz ogólnie
przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegają
odpowiedzialności karnej.
2. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Muzeum przyjmuje we wtorki w godzinach od
10.00 do 15.00.

