Regulamin zwiedzania Muzeum Miasta Mysłowice
obowiązujący od dnia 25 maja 2020 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin został wydany przez Dyrektora Muzeum Miasta Mysłowice z
siedzibą w Mysłowicach ul. Stadionowa 7a , w ramach jego kompetencji jako
zarządcy muzeum.
§2
Decyzje o otwarciu Muzeum podejmuje Dyrektor placówki wraz z organem
prowadzącym w uzgodnieniu ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi.
§3
2. Ustala się następujący harmonogram udostępniania zwiedzającym Muzeum
Miasta Mysłowice (dalej nazywanego Muzeum):
a) poniedziałek nieczynne
b) wtorek, środa, czwartek, piątek czynne w godzinach 10.00 - 16.00
c) sobota, niedziela od października do kwietnia
czynne w godzinach 10.00 – 15.30
d) sobota, niedziela od maja do września
czynne w godzinach 10.00 – 17.30
4. Ostatni zwiedzający na teren Muzeum wchodzą najpóźniej godzinę przed jego
zamknięciem.
5. Podstawą wejścia do Muzeum w dniach od wtorku do soboty jest ważny bilet
zakupiony w kasie Muzeum Miasta Mysłowice.
6. W niedzielę wstęp jest bezpłatny

Rozdział 2
Zasady bezpiecznego zwiedzania Muzeum Miasta Mysłowice
§1
1. Do odwołania obowiązują następujące regulacje:
a) udostępnienie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych tylko dla osób
indywidualnych;
b) grupowe lekcje muzealne, oprowadzania oraz wydarzenia edukacyjne
organizowane przez Muzeum zostają odwołane; zajęcia odbywają się
wyłącznie on-line,
b) korzystanie z usług przewodników jest niemożliwe,
c) zwiedzanie grupowe jest zakazane;
d) zwiedzanie jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem bezwzględnego
utrzymywania nakazanego dystansu społecznego, przy zachowaniu
dopuszczonych przez prawo wyjątków (np. rodzice z dziećmi do 13 roku życia
oraz opiekuni osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia),
e) ograniczenie liczebności zwiedzających do 10 osób na hali wystawowej ;
f) obowiązek zasłaniania ust i nosa przez zwiedzający jak i pracowników
bezpośrednio kontaktujących się z nimi ;
g) odłożenie w czasie wykorzystania multimediów i innych urządzeń
aktywowanych dotykiem.
2. Do odwołania na terenie placówki nie są organizowane wydarzenia i imprezy
zaplanowane przez Muzeum ( otwarcie wystaw , konkursy, wykłady i inne).
3. Czwartki muzealne organizowane wyłącznie on-line.
4. Przed wejściem na teren Muzeum dostępne są środki ochrony osobistej dla
zwiedzających - płyn dezynfekcyjny,
5. Osoby wchodzące na teren Muzeum są informowane o zasadach
bezpiecznego zwiedzania poprzez plansze informacyjne lub informacje
udzielane przez pracownika Muzeum.
§2
1. Zwiedzających obowiązuje :
a) dezynfekcja rąk, również w rękawiczkach za pomocą
płynu odkażającego umieszczonego przed wejściem do Muzeum,
a) poruszanie się wzdłuż wyznaczonych linii komunikacyjnych;

b) bezwzględny zakaz dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
c) zasłanianie nosa i ust;
d) zachowanie odstępów co najmniej 2 m od drugiej osoby w przestrzeni publicznej,
wyjątek sytuacje dopuszczone przez prawo (np. rodzice z dziećmi).
2. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren Muzeum Zwiedzających
z objawami infekcji (np. kaszel)
§3
Dodatkowo w Muzeum obowiązują następujące zakazy:
a) wnoszenia broni palnej,
b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika i
psa asystenta,
d) jedzenia i picia,
e) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
f) prowadzenia rozmów telefonicznych,
g) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych,
dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do
profesjonalnego fotografowania i filmowania,
h) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
§4
1. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego ani
przeszkadzać zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do
celów prywatnych, niekomercyjnych.
2. Fotografowanie i filmowanie dla innych celów (np. naukowych lub komercyjnych)
wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
§5
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
§6
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia osób trzecich wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

§7
Osoby naruszające porządek lub dobre obyczaje, zachowujące się w sposób
zagrażający bezpieczeństwo osób lub zbiorów będą proszone o opuszczenie muzeum
lub dyscyplinowane przy użyciu innych dostępnych środków prawnych
§8
Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

