REGULAMIN MUZEUM MOTORYZACJI W POZNANIU
I.

Informacje ogólne:
1. Zwiedzanie czasowej ekspozycji Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.
w Poznaniu pt. Muzeum Motoryzacji (dalej jako: Muzeum) odbywa się w ustalonych dniach
i godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia), jak również
informacji

o

cenach

biletów

są

zamieszczone

na

stronie

internetowej

www.muzeumklasykow.pl.
3. Dokumenty uprawniające do skorzystania z biletu ulgowego należy okazywać przed
wejściem do Muzeum.
4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
II. Zasady zwiedzania:
1. Obsługa

Muzeum

kieruje

ruchem

zwiedzających,

którzy

są

zobowiązani

do

bezwzględnego przestrzegania jego poleceń. Dotyczy to w szczególności kolejności i ilości
wejść do Muzeum, kierunku zwiedzania, korzystania z wejść i wyjść.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania
innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach
publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej
w Muzeum.
5. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
1) bezwzględny zakaz dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej,
2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
3) palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
4) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
5) wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu

i zdrowiu,
6) filmowania lub fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego

sprzętu nagłaśniającego,
8) głośnego zachowania, biegania, ślizgania po posadzce.

6. Wykupienie biletu wiąże się z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
7. Ewentualne skargi i wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy: info@grupamtp.pl.
III

Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii
1. W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem

zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony
przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady
i regulacje, jak następuje:
1) zwiedzanie w grupach maksymalnie 5-osobowych jest możliwe dla rodzin, wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, a w przypadku innych osób z zapewnieniem
1,5 m odległości od siebie.
2) wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu
odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku;
3) zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części
(maski, maseczki, chusty, przyłbice);
4) zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum
2 metrów od innych osób;
5) zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe
dopuszczalne jest na zasadach określonych w ppkt 1 powyżej.
2. Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego
w myśl

pkt

III.1

powyżej

następuje zgodnie z

obowiązującymi

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
3. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt III nie zwalnia z obowiązku przestrzegania
zasad zwiedzania wymienionych w pkt II niniejszego Regulaminu.

