
Załqcznik do Zarzqdzenia nr 01/05/2019

REGULAMIN zwlEDZANlA
Muzeum Marii Skłodowskiei-Curie w Warszawie

§r

Postanowienia ogólne

t. Regulamin Zwiedzania (zwany dalej ,,Regulaminem Zwiedzania") okreŚla zasady

zwiedzania Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, z siedzibą przy ul. Freta 16 w

Warszawie.
2. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz aktualnych godzin otwarcia Muzeum

zamieszczone są w kasie biletowej i na stronie internetowej Muzeum: www.mmsc.waw.pl
oraz uzyskać można pod nr telefonu: + a8 Q2| 831 80 92,

3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.
1)w okresie od września do maja w godzinach od 10:00 do 18:00;

2)w okresie od czerwca do sierpnia w godzinach od 10:00 do 19:00;

4, Do wejścia na wystawy stałe i czasowe w Muzeum upoważnia bilet wstępu lub

zaproszenie.
5. Aktualny cennik biletów znajduje się w kasie biletowej oraz na stronie internetowej

M uzeum : www.mmsc.waw.pl.
6. Zasady zwolnienia z opłaty lub skorzystania z ulgi w opłacie określa odrębne zarządzenie.
7. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty otrzymują w kasie bezpłatny bilet.

8. Bilet wstępu można nabyć w kasach Muzeum najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem
Muzeum.

9. Kasy Muzeum są czynne:
1) w okresie od września do maja w godzinach od 1-0:00 do 17:45;
2) w okresie od września do maja w godzinach od 10:00 do 18:45;

10. Wtorek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej przez osoby indywidualne.

§z
Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

1. Wystawy w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Bilet należy zakupić przed wejściem na wystawę.
3. Liczba zwiedzających przebywających w budynku i na wystawie stałej Muzeum jest

ograniczona.
4, Każda osoba przebywająca w Muzeum ma bezwzględny obowiązek stosować się do zasad

bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu Zwiedzania oraz poleceń
pracowników Muzeum.

5. Muzeum zapewnia osobom z niepełnosprawnościami na ich życzenie asystę pracownika
Muzeum podczas zwiedzania. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć pies
przewodnik.

6. Dzieci poniżej ].0 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.



7, Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna (także podczas zajęć
dydaktycznych).

8. Zwiedzający Muzeum proszeni są o przestrzeganie praw innych zwiedzających do
oglądania w ciszy i spokoju wystaw muzealnych.

9. Zabrania się na terenie Muzeum:
1) wchodzenia na teren budynku Muzeum inny niż przeznaczony dla uczestników

organizowanych w Muzeum wydarzeń;
2) jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
3) spożywania wyrobów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
4') palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
5) wnoszenia alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
6) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);

7| przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren;
8) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, w tym w szczególności

eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej.
].0. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.
11. W szczególności do obowiązków przewodnika nalezy:

1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie
zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się we wnętrzach (m.in., zakaz
fotografowania z użyciem flesza);

ż) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie
oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum;

3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się
oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania
przez nich zakazów.

t2,Przewodnik ioprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania,
wstępu do poszczególnych sal Muzeum, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać

w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach
muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

§s
Wykonywanie zdjęć

L. W Muzeum dopuszcza się możliwość fotografowania wnętrz oraz zbiorów
eksponowanych na wystawach. Niedozwolone jest używanie lampy błyskowej.

2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie moze utrudniać zwiedzania innym osobom oraz
niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w obrębie ekspozycji.

3. Nie nalezy wykorzystywać wizerunków zbiorów i osób w sposób niezgodny z prawem.

4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez fotografujących autorskich
praw majątkowych i osobistych twórców obiektów znajdujących się na ekspozycji.

§ą
Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

L. Teren Muzeum jest chroniony z wykorzystaniem elektronicznych systemów
bezpieczeństwa,



2, Muzeum zlokalizowane jest w budynku zabytkowym, adaptowanym na cele muzealne,
stąd należy zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po salach
wystawowych i ciągach komunikacyjnych (np.: wysokie progi)

3. Dla wygody i bezpieczeństwa, zwiedzający proszeni są o pozostawienie bagaży (plecaki,

torby, walizki), parasoli oraz okryć wierzchnich w miejscu wskazanym przez pracownika
Muzeum. Prosimy o niepozostawianie cennych przedmiotów w bagazu lub okryciach
umieszczonych w miejscach wyznaczonych, gdyż Muzeum nie ponosi za nie
odpowiedzialności.

4. Rzeczy pozostawione poza miejscami wskazanymi przez pracownika bez nadzoru zostaną
usunięte z Muzeum.

5. Zabrania się na terenie Muzeum:
t) przepychania się, biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i

stromych;
2) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i

zabezpieczenia;
3) głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania

sytuacji zagrożenia;
4) rzucania wszelkimi przedmiotami;
5) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy

eksponatach oraz w salach ekspozycyjnych;
6) wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów

niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących.
6, W przypadku wystąpienia zdarzeń niepoządanych należy niezwłocznie powiadomić o nich

personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
7. W sytuacji bezpośredniegozagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega

sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
8. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby

przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia
budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom pracowników Muzeum i Służby Ochrony Muzeum.

9. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić
pracownika Muzeum, lub Słuzbę Ochrony Muzeum, lub użyć przycisku Ręcznego
Ostrzegacza Poża roweeo (ROP).

§s
postanowienia końcowe

1. Regulamin Zwiedzania dostępny jest w kasie biletowej oraz na stronie internetowej
Muzeum : www.mmsc.waw.pl.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu Zwiedzania.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania

się do zapisów niniejszego Regulaminu Zwiedzania i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
4, Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne zzobowiązaniem zwiedzającego

do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania.
5. Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


