
       Załącznik do Zarządzenia nr 11/2020 
                    Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej  

                                                                 w Radomiu  
                             z dnia 14 lipca 2020 roku  

 
 
 

Regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w związku z pandemią COVID-19 
 
 

§ 1 
1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii poz. 1066 uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania 
Muzeum Wsi Radomskiej (dalej zwane Muzeum). 

2. Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum. 
3. W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej. 
 

§ 2 
1. Nie udostępnia się do zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych. 
2. Wstrzymuje się zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem oraz audioprzewodnikiem. 

Wstrzymuje się zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane. 
 

§ 3 
1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach: 

a. poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00 
b. sobota - niedziela 10.00 - 18.00 

 
§ 4 

1. Przy wejściu na teren osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek zakrywania ust  
                   i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy oraz dezynfekcji rąk. 

2. Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować między sobą odległość 2 m. 
3. Wyłączeni z tego obowiązku są: 

a. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
b. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
c. osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie 
4. Na terenie Muzeum nie mogą samodzielnie przebywać dzieci do lat 13. 
5. W Muzeum został wyznaczony, taśmami wygrodzeniowo-ostrzegawczymi biało-

czerwonymi, teren przeznaczony do zwiedzania. Zabrania się wstępu na teren, który 
nie jest przeznaczony do rekreacji. 

6. W Muzeum turyści mogą korzystać z sanitariatów wyznaczonych wyłącznie dla nich: 
sanitariaty w budynku kasy  biletów i sanitariaty w Ubikacji dworskiej z Konar. 

7. W sanitariatach znajdują się pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 
 

§ 5 
1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu. 



2. Za wstęp do Muzeum ustanawia się ceny:  
Bilet wstępu normalny  14,00 zł  
Bilet wstępu ulgowy      8,00 zł  
Parking      5,00 zł  

3. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje zgodnie z regulaminem: 
a. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym 

Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem, Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis, 

b. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 
c. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady 

Ochrony zabytków (ICOMOS), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu 
w Polsce (SMWPP), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP) 

d. dzieciom do lat siedmiu, 
e. posiadaczom Karty Polaka. 

4. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane 
są do okazania stosownego dokumentu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy  
Zarządzenia Nr 44/2019 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej z dnia 16.12.2019 roku. 

 
§ 6 

1. W Muzeum obowiązuje zakaz: niszczenia zieleni, palenia tytoniu, wchodzenia  
do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, dotykania i dokarmiania zwierząt 
muzealnych, rozniecania ognia, wprowadzania psów bez smyczy i kagańca (nie dotyczy 
psów przewodników posiadających certyfikat potwierdzający status psa asystującego), 
wprowadzania psów na Zagrodę z Alojzowa. 

2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków 
odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach 
publicznych. 

 


