REGULAMIN ZWIEDZANIA SKANSENU BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

§1. Postanowienia ogólne

1. Skansen jest czynny przez cały rok.
2. Godziny otwarcia skansenu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.muzea-wolsztyn.com.pl oraz w kasie.
3. Skansen jest zamknięty dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01),
Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Święto Wojska Polskiego oraz Święto
Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej (15.08.), Wszystkich Świętych (1.11),
Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).
4. Zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odbywa się w
godzinach otwarcia, po opłaceniu w kasie biletu wstępu. Informacja o cenach i rodzajach
biletów oraz osobach uprawnionych do wstępu bezpłatnego znajduje się na stronie
www.muzea-wolsztyn.com.pl oraz w kasie. Bilety bezpłatne i ulgowe przysługują osobom
według rozporządzenia MKDiN.
5. Przebywanie na terenie skansenu poza godzinami otwarcia wymaga zgody dyrekcji muzeum.
6. Każdorazowej zgody dyrekcji muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:




wjazd pojazdów na teren skansenu,
prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.

7. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub
w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie skansenu może
zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.
8. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników skansenu.
9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby
lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.
10. Na teren skansenu zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod
wpływem środków odurzających oraz zachowującym się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu zbiorów lub jest niezgodny z przyjętymi normami kultury i zachowania w
miejscach publicznych.
11. W Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski obowiązuje:








zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc
wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
zakaz wnoszenia na teren broni palnej, pneumatycznej i ostrych przedmiotów,
zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
zakaz niszczenia obiektów, niszczenia zieleni, zaśmiecania terenu,
zakaz wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
zakaz wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych,
zakaz uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia
przewodnika,



zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków
za zgodą dyrekcji.

§2. Organizacja zwiedzania
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Skansen można zwiedzać indywidualnie i w grupach zorganizowanych.
Grupy zorganizowane zwiedzają skansen z przewodnikiem.
Za przewodnika nie jest pobierana dodatkowa opłata.
Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób łącznie z opiekunami.
Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.
Wycieczki muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie
uczestników.
Rezerwacja terminu zwiedzania grup zorganizowanych, lekcji muzealnej, warsztatów oraz
innych atrakcji świadczonych przez skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 68 384 26 19,
503 782 315, lub drogą elektroniczną: skansen@muzea-wolsztyn.com.pl .
Przy zamówieniu lekcji i warsztatów należy doliczyć opłatę za bilety wstępu do skansenu
(według obowiązującego cennika dostępnego na stronie www.muzea-wolsztyn.com.pl i w
kasie).
Przewodnik czeka na grupę do 15 minut, po tym czasie może z przyczyn organizacyjnych
odwołać lub skrócić wykonanie usługi.
Wycieczki w zależności od liczby uczestników przewidzianej przez organizatora do wybranej
lekcji, podlegają podziałowi na mniejsze grupy.
Skansen zastrzega sobie prawo do zmiany tematu zajęć w przypadku niedogodnych
warunków atmosferycznych.
Nauczyciele i opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w
utrzymaniu porządku i dyscypliny grupy, dlatego ich obecność na zajęciach jest niezbędna.
Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą poruszać się po terenie skansenu pod nadzorem rodziców
lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
Ze względu na historyczny charakter obiektów ekspozycyjnych, zwiedzający są zobowiązani
do bezwzględnego zachowania ostrożności podczas zwiedzania. Należy zwracać uwagę na
wysokie progi, niskie futryny, strome schody, niskie stropy, wystające elementy, ciasne
pomieszczenia i inne niedogodności.
Obiekty muzealne posiadają bariery architektoniczne i ich zwiedzanie przez osoby
niepełnosprawne jest w znacznym stopniu ograniczone.
Na terenie skansenu zezwala się, o ile nie zakłóca to spokoju zwiedzających na:




Korzystanie z terenów zielonych (trawników) z przeznaczeniem na wypoczynek
piknikowy z własną konsumpcją,
Gry i zabawy dla dzieci na terenach zielonych,
Wprowadzanie psów oraz innych małych zwierząt domowych pod warunkiem trzymania
ich na uwięzi.

17. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, muzeum zastrzega
sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.

§3. Fotografowanie i filmowanie
1. W cenie biletu możliwe jest fotografowanie i filmowanie do celów amatorskich.

2. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie
ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami skansenu.
3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać
zwiedzania innym osobom.
4. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga
stosownej zgody dyrekcji oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających
posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.
5. Wykonywanie na terenie skansenu zdjęć i sesji filmowych z przeznaczeniem na cele
komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami
takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp. wymaga osobnej zgody dyrekcji muzeum. Chęć
podjęcia takich działań winna być wcześniej zgłoszona, określone zostaną m.in. warunki
wykonywania takich zdjęć i filmów oraz wysokość odpłatności za taką możliwość. Rejestracja
może odbywać się w obecności upoważnionego pracownika skansenu, który może przerwać
sesję, w uzasadnionych przypadkach. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie
do użytku objętego umową, dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone
bez zgody dyrektora muzeum.
6. Wykonywanie ślubnych sesji fotograficznych w plenerze oraz wybranych wnętrzach jest
możliwe po uiszczeniu w kasie opłaty wg aktualnego cennika dostępnego na stronie
www.muzea-wolsztyn.com.pl lub w kasie.
7. Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za szkody powstałe z ich winy.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Muzeum Regionalne w Wolsztynie zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia
grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień
Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.
2. Muzeum Regionalne w Wolsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na
skutek nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania,
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zakupienie biletu wstępu do Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski lub
uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez skansen są jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności skansenu można zgłaszać w kasie lub dyrekcji
Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.
6. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor Muzeum
Regionalnego w Wolsztynie.

