
                                       

                                                                 MUZUM PAŁACOWE  

                                                     Ogólne ZASADY dla zwiedzających 

 

1.Muzeum czynne jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w poniedziałki Muzeum jest nieczynne -prowadzona jest praca 

wewnętrzna.  

W sezonie letnim (OD 15 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA) godziny otwarcia ulegają zmianie i są 

dostosowane do obsługi wzmożonego ruchu turystycznego: 

 (od wtorku piątku w godz. od 10.00 do 18.00,  

w soboty w godz. od 10.00 do 15.00,  

w niedziele w godz. od 14.00 do 18.00) . 

Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum w innych terminach i godzinach po uzyskaniu zgody Dyrektora. 

2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie  ważnego biletu wstępu.  

Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.  

Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 30 osób.  

 

3. Aktualny cennik oraz oferta znajdują się na stronie internetowej www.kultura.trzebiatow.pl 

4. Zniżka na bilet ulgowy przysługuje zwiedzającym w grupie zorganizowanej (powyżej 15 osób),  

emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 r. życia.  

Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7, pracownikom innych muzeów oraz dzieciom i młodzieży 

szkolnej z placówek oświatowych gminy Trzebiatów.  

Wstęp wolny do Muzeum obejmuje również dni wyznaczone przez Dyrektora. 

5.Sprzedażą biletów zajmuje się kustosz, opiekun ekspozycji lub wyznaczona przez Dyrektora osoba.  

6. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w 

miejscach publicznych. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie 

niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 

8. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 

9. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe walizek, plecaków oraz toreb, parasoli, 

jedzenia, napojów. 

11. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 

12. W czasie zwiedzania należy zachować spokój i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego 

wystawy. 

13. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest bezpłatne po wcześniejszym uzyskaniu zgody od 

opiekuna ekspozycji. 

14. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub 

pełnoletnimi opiekunami. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia 

spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. 

 

15.Zabronione jest wprowadzanie psów na teren Muzeum. 

16. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. 

 

Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez 

wszystkich zwiedzających. 

http://www.kultura.trzebiatow.pl/

