REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
1. Na czas trwania epidemii COVID-19 Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (Muzeum) jest
otwarte dla zwiedzających w dniach i godzinach:
wtorek - piątek: 10.00 – 17.00
sobota – niedziela: 10.00 – 16.00
poniedziałek: nieczynne.
2. Ostatnie wejście do Muzeum jest możliwe najpóźniej na 30 minut przed jego zamknięciem.
3. W poniedziałki oraz niektóre dni świąteczne:
• 1 stycznia – Nowy Rok,
• Wielka Sobota,
• Niedziela Wielkanocna,
• Uroczystość Bożego Ciała,
• 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych,
• 11 listopada – Święto Niepodległości,
• Wigilia i 25 grudnia – Boże Narodzenie - Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.
4. Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych lub
technicznych.
5. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Muzeum oraz okazanie na odległość
dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.
6. Na terenie Muzeum obowiązuje przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego poprzez
realizację następujących zasad i wytycznych:
• zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych jest możliwe do max. 5 osób lub 7 osób
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
• muzealne warsztaty i zajęcia realizowane są przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wedle
wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• osoby mogą poruszać się jednocześnie przy zachowaniu dystansu, tj.: odległości nie mniejszej niż
2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad
dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną,
• obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki, zarówno w salach wystawienniczych,
ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych dotyczy wszystkich zwiedzających, z wyłączeniem
dzieci do lat 4 i osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
• obowiązek odkażania rąk udostępnianymi przez Muzeum środkami dezynfekującymi przed
zakupem biletów (za przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk odpowiada obsługa) oraz po
wyjściu z sanitariatów; dezynfekcja dotyczy także rękawiczek, które zwiedzający ma założone
w momencie wejścia do obiektu Muzeum,
• dezynfekcji rąk dokonuje się zgodnie ze wskazaną instrukcją,
• preferowana jest płatność bezgotówkowa,
• w sklepikach możliwy jest zakup wydawnictw i gadżetów reklamowych. Brak możliwości
przeglądania ich przed dokonaniem zakupu.
7. Zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne:
• udział w zajęciach jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź
e-mailowym zgłoszeniu uczestnictwa,
• warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia uczestnika oraz
podania danych teleadresowych opiekuna prawnego (wzór ankiety znajduje się w załączeniu do
Regulaminu zwiedzania),
• liczba uczestników zajęć (łącznie z opiekunami) nie może przekraczać 10 osób w jednej grupie
(nie wliczając w to osoby prowadzącej zajęcia),
• uczestnicy zajęć mają obowiązek zakrywać usta i nos za pomocą maseczek ochronnych,

•
•
•
•
•
•

przed rozpoczęciem zajęć ich uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce,
osoby prowadzące zajęcia stosują środki ochrony osobistej (tj. jednorazowe rękawiczki oraz
maseczki ochronne),
zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach (bądź plenerze), przy zachowaniu zasady, że na każdą
osobę musi przypadać minimalnie 4 m²,
zajęcia prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy ich
uczestnikami (zasada 2 metrów odstępu nie dotyczy dziecka i jego opiekuna),
harmonogram zajęć uniemożliwia bezpośredni kontakt poszczególnych grup podczas pobytu
w Muzeum,
pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia poddawane jest dodatkowemu sprzątaniu
i dezynfekcji po każdym spotkaniu grupy uczestników zajęć.

8. Do odwołania zawiesza się możliwość korzystania z szatni, z wyłączeniem możliwości pozostawienia
parasoli, które należy przechować we wskazanym do tego miejscu. Bagaże, plecaki, większe torby
należy pozostawić przed wejściem na ekspozycję. Na sale wystawiennicze dopuszcza się wejście
w odzieży wierzchniej.
9. Wprowadza się następujące ograniczenia w liczbie osób (z wyłączeniem pracowników Muzeum
zapewniających obsługę zwiedzających) mogących przebywać jednocześnie z zachowaniem odstępu
w strefie zwiedzania. Dzieci i osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą wejść do obiektu tylko
w towarzystwie opiekuna. Wówczas opiekun z osobą będącą pod jego opieką traktowani będą jako
1 osoba:
• kasa - 1 osoba,
• sale wystawowe do 7 osób.
10. Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz:
•
•
•
•
•
•

dotykania wszystkich eksponatów, gablot i sprzętu ekspozycyjnego,
palenia tytoniu,
przebywania na terenie Muzeum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób z dysfunkcjami wzroku),
spożywania żywności oraz napojów,
wchodzenia do pomieszczeń służbowych.

11. W Muzeum dozwolone jest filmowanie i fotografowanie, wyłącznie na potrzeby użytku prywatnego,
z wyjątkiem wskazanych wystaw i eksponatów. Filmowanie i fotografowanie jest możliwe bez
korzystania ze statywu, lampy błyskowej oraz innego sprzętu oświetleniowego. Profesjonalne
fotografowanie i filmowanie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Muzeum.
12. Muzeum zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz aktywności w przestrzeni wystaw
stałych i wystaw czasowych w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego w celach
promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach
społecznościowych. Oznacza to, że gość Muzeum wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie
swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia
z powyższego tytułu.
13. Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielają pracownicy Muzeum.
14. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający są zobowiązani do natychmiastowego
opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi przejściami i podporządkowania się poleceniom osób
kierujących akcją ewakuacyjną.
15. W sprawach skarg i wniosków obowiązuje kontakt e-mailowy, telefoniczny lub korespondencyjny.
16. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach
z tym związanych znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
17. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania się
w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.

18. W Muzeum obowiązują bilety wstępu:
• bilet wstępu normalny – całe Muzeum – 12 zł,
• bilet wstępu normalny – 1 kondygnacja/wystawa czasowa – 4 zł,
• bilet wstępu ulgowy – całe Muzeum – 9 zł,
• bilet wstępu ulgowy – 1 kondygnacja/wystawa czasowa – 3 zł,
• bilet wstępu rodzinny (do 5 osób, w tym min. 2 dorosłych + 2 dzieci) – 30 zł,
• bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: osoba dorosła – bilet ulgowy, dzieci – 1 zł,
• przewodnik dla grupy do 20 osób – 30 zł (każda dodatkowa osoba 1,50 zł),
• przewodnik indywidualny – 9 zł,
• bilet wstępu zbiorczy ulgowy – 9 zł/os.,
• lekcja muzealna, warsztaty, prelekcja dla grupy do 25 osób – 50 zł (każda dodatkowa osoba 2 zł),
• spacer z przewodnikiem dla grupy do 25 osób – 50 zł (każda dodatkowa osoba 2 zł),
• bilet wstępu specjalny – 1 zł,
•

wstęp bezpłatny na wystawy stałe - środa,

•

bilet specjalny przysługuje:
 osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”,
 odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”,
 odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym
„Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 kombatantom,
 członkom: Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
 Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
 Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
 Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich,
 Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków,
 kwalifikowanym przewodnikom turystycznym,
 radnym powiatu inowrocławskiego,
 posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego.

•

bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:
 osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej,
 Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari,
 pracownikom wszystkich muzeów polskich,
 członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
 Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych,
 Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych,
 Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra,
 członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS),
 posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282),
 dzieciom do lat 7,
 opiekunom i nauczycielom podczas zwiedzania grupowego,
 osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga
opieki.

•

ulga w opłacie za wstęp (bilet wstępu ulgowy) do Muzeum przysługuje:
 młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia,
 emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia,
 pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych.

•

skorzystanie ze zniżek oraz z bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownego
dokumentu. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie
lub zwolnienia z opłaty za wstęp są m.in.:
 legitymacja szkolna lub studencka,
 legitymacja emeryta lub rencisty,
 legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kultury i oświatowych,
 legitymacja poselska lub senatorska Parlamentu RP,
 legitymacja poselska Parlamentu Europejskiego,
 legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego,
 legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń,
 legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki,
 dokument potwierdzający wiek,
 Karta Polaka.

•

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się.

19. W razie pytań prosimy o
e-mail: solankowa33@wp.pl.

kontakt

20. Regulamin obowiązuje od 3 stycznia 2022 r.

z

sekretariatem

Muzeum:

tel.

52

357 58 73,

