
REGULAMIN ZWIEDZANIA 

MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego         

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski (zwanego dalej 

„Muzeum”). 

2. Muzeum otwarte jest od poniedziałku do niedzieli. 

3. Wystawy dostępne są dla zwiedzających w następujących godzinach: 

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.15 do 15.45 

 czwartek od 8.15 do 17.45 

 sobota, niedziela od 10.00 do 14.45 

4. Sobota jest dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw Muzeum. 

5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy oraz zamknięcia Muzeum                      

w szczególnych przypadkach. 

6. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania sal wystawowych lub ich części 

ze względów organizacyjnych. 

7. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 45 minut przed zamknięciem wystaw            

(tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek o godz. 15.00, czwartek o godz. 17.00 i sobota, 

niedziela o godz. 14.00). 

8. Każdy zwiedzający z chwilą wstępu do Muzeum wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

9. Osoby przychodzące do Muzeum w celach innych niż zwiedzanie zobowiązane są do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu, ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach 

publicznych oraz stosowania się do poleceń pracowników Muzeum. 

 

 

 

 



§ 2 

Organizacja zwiedzania 

 

1. Podstawą wejścia na wystawy jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Muzeum              

lub zaproszenia.  

2. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może 

liczyć więcej niż 30 osób (bez opiekunów). Minimalna liczba osób dla grupy zorganizowanej 

to 5 osób (bez opiekunów). 

3. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych odbywa się z pracownikiem Muzeum. 

Oprowadzanie przez osobę nie będącą pracownikiem Muzeum wymaga zgłoszenia i zgody 

dyrektora lub pracownika Muzeum. 

4. Liczba osób przebywających na wystawach jest ograniczona. 

5. Orientacyjny czas zwiedzania wystaw stałych i czasowej wynosi do 45 minut. 

Niewystarczająca ilość czasu przeznaczonego na zwiedzanie przed zamknięciem wystaw nie 

stanowi podstawy do reklamacji. 

 

 

§ 3 

Postanowienia porządkowe 

 

1. Liczba osób przebywających w Muzeum jest ograniczona. 

2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod nadzorem osoby 

dorosłej/opiekuna. Pod opieką takiej osoby nie może znajdować się więcej niż troje dzieci. 

Opiekunowie zobowiązani są do nadzoru dzieci, z którymi przyszli do Muzeum. 

Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające      

pod ich opieką. 

3. Plecaki, torby, walizki, parasole itp. oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić                        

w wyznaczonym przez pracownika Muzeum miejscu. 

4. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Na terenie Muzeum zabrania się: 

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 

- palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, 

- spożywania alkoholu, 

- spożywania napojów i posiłków, 



- wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika), 

- wstępu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających, 

- wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania, 

- ślizgania po posadzkach, biegania, przepychania się, wchodzenia w wyodrębnione części 

aranżu wystaw, 

- używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., 

- głośnych rozmów bądź zachowań, które mogą przeszkadzać innym w zwiedzaniu.  

6. Z wystaw muzealnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum. 

8. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do 

natychmiastowego opuszczenia Muzeum wskazanymi wejściami i do podporządkowania się 

poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 

 

§ 4 

Bilety wstępu 

 

1. W Muzeum obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów: 

 bilet normalny – 4 zł 

 bilet ulgowy – 2 zł 

2. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje: 

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym; 

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także 

osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

c) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków 



diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz  państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową 

„Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub 

wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”; 

e) kombatantom. 

3. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje: 

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”; 

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS); 

d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 

Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305); 

e) dzieciom do lat 7. 

4. Ulga lub zwolnienie z opłaty przysługuje po okazaniu stosownego dokumentu zgodnie         

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup 

osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. 2008       

nr 160 poz. 994). 

5. Bilety nabyć można tuż przed zwiedzaniem w punkcie sprzedaży biletów w Muzeum.  

Kasa przyjmuje płatności w złotówkach, nie realizuje płatności kartą płatniczą. Kasa nie 

prowadzi przedsprzedaży biletów wstępu na wystawy. 

6. Na życzenie klienta Muzeum wystawia fakturę. 

7. Z uwagi na fakt, iż kasa nie prowadzi przedsprzedaży biletów – zwroty nie są realizowane. 

 

 

§ 5 

Fotografowanie  

 

1. Muzeum dopuszcza używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych                  

pod warunkiem, iż: 



a) nie stosuje się lampy błyskowej lub innej formy doświetlania, 

b) nie używa się statywu, 

c) wykonane zdjęcia lub filmy służyć będą wyłącznie do celów prywatnych. 

2. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub filmów do celów innych niż prywatny (szczególnie 

publikacja materiałów przedstawiających sale ekspozycyjne, eksponaty lub ich fragmenty) 

wymaga zgody dyrektora Muzeum. 

Publikacja tych materiałów na stronach internetowych wymaga opatrzenia ich stosownym 

opisem informującym o źródle, z którego pochodzą. 

3. Wykorzystanie wykonanych zdjęć i filmów do celów komercyjnych wymaga wypełnienia 

odpowiedniego formularza (Załącznik 1), pisemnej zgody dyrektora Muzeum oraz wniesienia 

ustalonej opłaty. 

 

 

 

§ 6 

Rezerwacja zwiedzania dla grup zorganizowanych 

 

1. Grupy zorganizowane należy zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, 

osobiście w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52. 

2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (bez opiekunów). Minimalna 

liczba osób dla grupy zorganizowanej to 5 osób (bez opiekunów). 

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grupy i ewentualne szkody 

spowodowane przez grupę oraz zobowiązani są do obecności podczas zwiedzania. 

4. Opłata za wstęp grupy zorganizowanej to koszt biletu (ulgowego lub normalnego)              

od osoby. 

5. Na każdą grupę do 30 osób, trojgu opiekunom przysługuje bilet bezpłatny. Jeśli na grupę 

przypada więcej opiekunów, wtedy każdy z nich ponosi koszt biletu wstępu ulgowego. 

6. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych odbywa się z pracownikiem Muzeum. 

Oprowadzanie przez osobę nie będącą pracownikiem Muzeum wymaga zgłoszenia i zgody 

dyrektora lub pracownika Muzeum. 

7. W przypadku rezygnacji ze zwiedzania należy zgłosić ten fakt bezpośrednio w Muzeum 

lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52. 

8. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub oprowadzenia grupy, która nie 

dokonała rezerwacji terminu. 



§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników 

Muzeum również w sprawach nieobjętych Regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje dyrektor Muzeum. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. 

4. Dodatkowe informacje uzyskać można w Muzeum lub pod nr tel. 62 592 80 52 oraz         

na stronie internetowej Muzeum www.mmow.pl.  

5. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz z prośbą o zgodę na wykorzystanie wykonanych w Muzeum zdjęć              

lub filmów do celów komercyjnych 

 

 

 

 

Dyrektor 

Muzeum Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego 

/ . . . / 

Witold Banach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmow.pl/


FORMULARZ 
z prośbą o zgodę na wykorzystanie wykonanych w Muzeum 

zdjęć lub filmów do celów komercyjnych 

 

 

IMIĘ  

NAZWISKO  

ADRES  

NR TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

FIRMA 
(nazwa, adres, nr kontaktowy) 

 

 

 

Wykonane w Muzeum zdjęcia       / filmy       wykorzystane zostaną do celów komercyjnych 

(opisać jakich): 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 

z realizacją usług świadczonych przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DZ. U. 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami) 

 
 

 

…………………………………. 

(podpis) 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia ………………………………….. 

Załącznik 1 


