Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020
z dnia 03.07.2020 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI
KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19
NA TERYTORIUM POLSKI

W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski stanu epidemii COVID-19 w celu
przeciwdziałaniu rozprzestrzenia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę
COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników Muzeum
PIMK-P w prowadza się niniejszy Regulamin zwiedzania Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (zwanego dalej Muzeum)
1. Regulamin obowiązuje od momentu jego wprowadzenia do momentu odwołania stanu
epidemii COVID-19 na terytorium Polski.
2. Zwiedzający mają możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem przy wejściu
do Muzeum oraz na stronie internetowej instytucji www.muzeum.wejherowo.pl
3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Muzeum tj. od 9.00 do 16.00. Informacja znajduje się na stronie internetowej
www.muzeum.wejherowo.pl oraz na planszach informacyjnych, znajdujących się przy
wejściu do Muzeum.
4. Po wejściu do Muzeum zwiedzający jest zobligowany do zdezynfekowania dłoni płynem
znajdującym się przy drzwiach wejściowych, a na terenie Muzeum zakrywać nos i usta,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego
prawa, pod rygorem nie wpuszczenia na teren Muzeum bez zwrotu ceny biletu.
5. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy:
1) dzieci do 4 lat,
2) osób, które mają problemy z oddychaniem,
3) osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu
zdrowia.
6. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się na podstawie zakupionego w kasie Muzeum
biletu, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem dostępnym na stronie internetowej
www.muzeum.wejherowo.pl
7. Kasjera i kupujących oddziela przesłona z pleksi. Kupujący zobowiązany jest
do zachowania stosownej odległości od kasy. Przed stanowiskiem kasowym może
znajdować się 1 osoba. Pracownikom (zwłaszcza tym mającym kontakt
ze zwiedzającymi) zapewniony został dostęp do środków ochrony indywidualnej (płynów
dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek).
8. Rekomendowane jest dokonywanie płatności kartą płatniczą.
9. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. W okresie, o którym mowa w pkt. 1 nie ma możliwości pozostawienia odzieży
wierzchniej oraz plecaków, toreb, parasoli w obiekcie Muzeum. Zwiedzający zobligowani
są
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do zadbania we własnym zakresie o odzież wierzchnią i wymienione przedmioty
z zastrzeżeniem, że noszenie ich przy sobie nie może powodować zniszczenia lub
uszkodzenia zbiorów oraz innego wyposażenia Muzeum.
11. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób
dorosłych.
12. Zwiedzanie odbywa się wg. wyznaczonej trasy zwiedzania.
13. Liczba osób jednocześnie zwiedzająca Muzeum wynosi maksymalnie 10 osób w danej
grupie, co jest na bieżąco monitorowane przez pracownika przyjmującego gości.
14. Odstęp czasowy między wpuszczanymi grupami osób wynosi do 40 minut
(z uwzględnieniem czasu na wietrzenie i dezynfekcje ogólnodostępnych pomieszczeń).
15. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum, w tym podczas oczekiwania na wejście
na teren Muzeum, nabywania biletów, zwiedzania ekspozycji zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
16. Obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie nie dotyczy:
1) przypadków, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę
nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie;
2) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
17. W czasie zwiedzania osoby zwiedzające mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet
(wyposażonych w środki czystości, w tym środki do dezynfekcji rąk), które
po opuszczeniu przez grupę zwiedzających Muzeum zostaną poddane dezynfekcji.
18. Powierzchnie ekspozycji, artefakty oraz przedmioty (np. klamki) z którymi mają kontakt
zwiedzający, podlegają regularnemu dezynfekowaniu po przejściu danej grupy
zwiedzających.
19. Po zakończonym dniu pracy dezynfekcji podane zostają ciągi komunikacyjne oraz
powierzchnie płaskie, po których poruszali się zwiedzający.
20. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką,
ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
21. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania
ekspozycji innym zwiedzającym.
22. Na terenie Muzeum zabrania się:
- jedzenia i picia na salach ekspozycyjnych;
- palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek;
- przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
- wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
- wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na
wystawach (np. broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych,
toksycznych);
- wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
- korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób
przebywających w pobliżu;
- profesjonalnego fotografowania i filmowania, które wymaga specjalnej zgody
dyrektora
Muzeum (możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć amatorskich do użytku własnego,
bez użycia flesza i statywu);
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- prowadzenia akwizycji i działań marketingowych przez zwiedzających (np. rozdawania
ulotek).
23. Obiekt Muzeum jest objęty monitoringiem.
24. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego zwiedzający zobowiązani
są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją
ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami
i wyjściami ewakuacyjnymi.
25. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad
zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie
zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego
nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości
otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
26. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Muzeum i jest
udostępniony na stronie internetowej www.muzeum.wejherowo.pl oraz przy kasie
Muzeum.
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