Tymczasowy

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM REGIONALNEGO W PUŁTUSKU
wprowadzony na czas występowania stanu epidemii
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Pułtusku odbywa się przez sześć
dni w tygodniu od wtorku do niedzieli w ustalonych przez Dyrektora Muzeum
godzinach, tj.:
 w okresie od 1 maja do 30 września
wtorek – piątek w godz. 10:00 – 16:30,
sobota – niedziela w godz. 10:00 – 18:00;
 w okresie od 1 października do 30 kwietnia
wtorek – niedziela w godz. 10:00 – 16:30.
2. Ostatnie wejście na ekspozycje ma miejsce na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
3. W dni występowania zwiększonego natężenia ruchu zwiedzających ekspozycje
Muzeum pracownicy obsługujący sale zobowiązani są do wprowadzenia przerwy
technicznej na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń w godz. 13:00 – 14:00.
4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu z wyjątkiem
warunków określonych w ust. 9.
5. Bilety są dostępne do kupienia wyłącznie w wieży ratuszowej w punkcie do tego
wyznaczonym.
6. Zakup pojedynczego biletu uprawnia w danym dniu do wstępu na wszystkie
ekspozycje Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
7. W Muzeum obowiązuje następujący cennik biletów:


bilet normalny 7 zł;



bilet ulgowy 4 zł – przysługuje: uczniom, studentom, emerytom, posiadaczom
Karty 3+, oraz Karty Polaka.

8. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego należy okazać przed jego
zakupem.
9. Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:


dzieciom do siódmego roku życia zwiedzającym Muzeum pod opieką osoby
dorosłej,



pracownikom innych muzeów po okazaniu legitymacji służbowej,



w czwartki – wszystkim zwiedzającym.

10. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZASADY ZWIEDZANIA
11. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
13. Zwiedzanie ekspozycji jest możliwe tylko z zasłoniętymi ustami i nosem.
14. Przed wejściem na ekspozycję każdy zwiedzający obowiązany jest dokonać
dezynfekcji rąk w miejscu do tego wyznaczonym.
15. Na ekspozycjach w wieży ratuszowej może przebywać jednocześnie maksymalnie
7 osób zwiedzających.
16. Na ekspozycjach w kamienicy przy ul. Rynek 36 mogą przebywać jednocześnie
maksymalnie 4 osoby zwiedzające.
17. W trakcie zwiedzania obowiązuje zachowanie dystansu między osobami – minimum
2 metry.
18. Zabrania się zwiedzającym wnoszenia na ekspozycję dużych toreb, bagażu.
19. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób,
który zagraża bezpieczeństwu zbiorów lub osób, zakłóca porządek zwiedzania innym
zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych –
mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
20. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:


palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,



jedzenia i picia,



wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),



wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,



fotografowania z użyciem lampy błyskowej,



fotografowania z użyciem statywu.

21. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do celów prywatnych.
22. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty
lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
23. Za przedmioty osobiste pozostawione lub zagubione podczas zwiedzania, muzeum
nie ponosi odpowiedzialności.
24. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie ekspozycji do godziny zamknięcia
obowiązującej w Muzeum.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać
na adres mailowy: muzeum@pultusk.pl

