
Zarządzenie Nr 5.2017 
 

Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 
z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie zasad prowadzenia zajęć muzealnych, w tym lekcji, warsztatów oraz zwiedzania 

 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 
Statutu Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XI/94/2003Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26.09.2003 r. 

 

zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Opłata za lekcję muzealną trwającą 45 minut, prowadzoną przez pracownika Muzeum im. 
Aleksandra Kłosińskiego w Kętach wynosi 25,00 zł. 

 
§ 2. 

 
1. Opłata za udział w warsztatach trwających od 45 do 90 minut wynosi 2,50 zł od jednej osoby, 

za wyjątkiem warsztatów z tkactwa artystycznego „Utkany świat” (trwających od 90 do 120 
minut), oraz warsztatów „Rycerze czy rabusie ?" – 5,00 zł za 1 osobę, a także warsztatów 
"Zabawki naszych dziadków" - 3,50 zł od osoby.   

2. Warsztaty prowadzone są dla grup od 10 do 25 osób. W przypadku grup mniejszych niż 10 osób 
wnosi się opłatę 10 x cena udziału jednej osoby od grupy. 

3. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie 
przebywających na terenie ekspozycji stałej orz obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna 
maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 25 osób. W uzasadnionych wypadkach 
Dyrektor może wyrazić zgodę na zwiedzanie większej liczby osób, kiedy zapewniona będzie 
odpowiednia ochrona zbiorów. 

 
§ 3. 

 
1. Lekcje muzealne oraz warsztaty oraz wystawy czasowe prowadzone są w sali na piętrze 

budynku Muzeum. 
2. Oprowadzanie odbywa się w salach wystaw Muzeum oraz w przypadku zwiedzania  

organizacji zajęć poza siedzibą Muzeum, w wyznaczonych miejscach.  
3. Ewentualne połączenie ich ze zwiedzaniem stałej ekspozycji Muzeum wymaga wykupienia 

biletów według ustalonego cennika. 
§ 4. 

 
W przypadku przedłużenia czasu trwania lekcji lub warsztatów ponad przyjęty czas, mogą zostać 
naliczone dodatkowe opłaty w wysokości określonej w §1. i §2. zarządzenia.   
 

§ 5. 
 

1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy: 
1) wnoszenia broni palnej, 
2) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 



3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 
4) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 
5) jedzenia i picia (na ekspozycjach stałych i na sali wystaw czasowych podczas wystaw), 
6) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 
7) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych (na wystawach stałych i 
czasowych), 
8) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 
9) wchodzenia na dywany i siadania na meblach, 
10) ślizgania się po posadzkach, 
11) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego 
oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i 
filmowania; 
12) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz 
na salach ekspozycyjnych. 
13)biegania po schodach na piętro.  

2. Osoba prowadząca zajęcie ma obowiązek  interweniowania we wszystkich wypadkach 
nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w 
przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w punkcie 1. 
 

§ 6. 
 
1. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i poza 

siedzibą w razie innych zajęć prowadzonych przez Muzeum i biorą odpowiedzialność za 
dyscyplinę uczniów podczas zajęć. 

2. Oddalenie się opiekuna od grupy może skutkować odwołaniem zajęć.  
3. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 
 

§ 7. 
Szczegółowy regulamin prowadzenia lekcji i warsztatów muzealnych stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia.  

 
§ 8. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 9. 
Traci moc zarządzenie  Nr 9/2011 Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć muzealnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr  1 do Zarządzenia nr 5.2017 
                                                                                         Dyrektora   im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  

                                              z dnia 11 kwietnia 2017 r.  

Regulamin zajęć muzealnych Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 

1. Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30.  

2. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników (w 
przypadku warsztatów grupa nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaj szkoły, nazwisko 
nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy. 

3. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na zajęcia. 
4. W przypadku rezygnacji z zamówionych zajęć prosimy o informację najpóźniej dzień 

wcześniej przed ustalonymi zajęciami. 
5. Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. 
6. Opłatę za lekcję uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasie mieszczącej się w budynku 

Muzeum. 
7. Wysokość opłaty za zajęcia określona jest Zarządzeniem Dyrektora Muzeum. 
8. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny. 
9. Należy przybyć do Muzeum punktualnie na ustaloną godzinę. 
10. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć. 
11. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną. 
12. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć. 
13. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych 

gości. 
14. Uczestnicy wykonują polecenia pracownika Muzeum prowadzącego lekcję oraz pracowników 

obsługi. 
15. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą 

odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć. Oddalenie się opiekuna od grupy 
może skutkować odwołaniem zajęć.  

16. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 
17. Muzeum ma prawo do prezentowania zdjęć i filmów z wizerunkami osób biorących udział w 

zajęciach, robionych podczas warsztatów i lekcji w celu promowania zajęć i oferty muzeum. 
18. Podczas zajęć obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych. 

 
. 


