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Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00,
w soboty od godz. 11.00 do 16.00.
W dni świąteczne muzeum jest nieczynne.
Zwiedzający pozostawiają w szatni duże torby, paczki, parasole, płaszcze, kurtki itp.
W sali ekspozycyjnej nie wolno dotykać eksponatów, siadać na nich, palić tytoniu, ślizgać się po
posadzkach itp.
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu nie mają prawa do zwiedzania muzeum.
Dzieci do lat 10 powinny zwiedzać muzeum w towarzystwie osób pełnoletnich, rodziców lub
opiekunów.
Wstęp na sale wystawiennicze możliwy jest po dokonaniu opłaty:
- opłata normalna
5 zł/osobę
- opłata ulgowa
3 zł/osobę
- opłata zbiorowa (od 10 osób) 2 zł/osobę
W zależności od rodzaju wystaw czasowych ceny mogą ulec zmianie.
W soboty wstęp do muzeum na ekspozycje stałe jest bezpłatny. W uzasadnionych przypadkach
organizator zastrzega sobie prawo pobierania opłat za sobotnie zwiedzanie wystaw czasowych.
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
- młodzieży szkolnej, studentom i doktorantom oraz nauczycielom,
- osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
kombatantom,
- osobom odznaczonym odznakami i tytułami honorowymi – Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony
działacz kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Kultury Narodowej,
- mieszkańcom MiG Trzcianka posiadającym „Trzcianecką Kartę Seniora”.
Wstęp bezpłatny przysługuje:
- osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
- pracownikom muzeów oraz członkom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków,
- dzieciom do lat 7,
- weteranom i weteranom poszkodowanym.
Za uszkodzenie eksponatu wynikłe z winy zwiedzającego ponosi on odpowiedzialność materialną.
Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia wynikać będzie z kosztów przywrócenia
eksponatu do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren muzeum.
Po usłyszeniu sygnału alarmowego zwiedzający winni podporządkować się poleceniom obsługi
w celu sprawnego przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji obiektu.
We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawne.
DYREKCJA MUZEUM

