REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W GMACHU GŁÓWNYM
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W POZNANIU (PAŁAC GÓRKÓW)
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Muzeum otwarte jest dla publiczności w następujących godzinach:
wtorek - czwartek 10.00 - 17.00
piątek - sobota 11.00 - 18.00
niedziela 12.00-16.00
W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.
2. Wstęp do Muzeum mają tylko osoby zaopatrzone we własne osłony ust i nosa (np.
maski, przyłbice, chustki, kominy itp.), zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z
19 kwietnia 2020 z późniejszymi zmianami. Powyższa zasada nie dotyczy dzieci poniżej
4 roku życia.
3. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.
4. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym
przy wejściu do Muzeum.
5. W sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia osób wchodzących do Muzeum, Straż
Muzealna może skontrolować temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego.
6. Podstawą wejścia na wystawy jest ważny bilet wstępu zakupiony w kasie Muzeum lub
zaproszenie.
7. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5-2
m.
8. Przy zakupie biletu, wydawnictw, pamiątek itp. preferowane są płatności
bezgotówkowe.
9. Szatnia jest nieczynna do odwołania, dlatego zabronione jest wnoszenie do Muzeum
dużych bagaży.
10. W Muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 zwiedzających.
11. Na terenie Muzeum obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i
dziecięcych).
12. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5-2 m
(nie dotyczy rodzin).
13. Z ekspozycji usunięte zostały wszystkie elementy przeznaczone do dotykania.
14. Ze względów sanitarnych do odwołania nie będą udostępniane audioprzewodniki.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji "Muzeum Archeologiczne w Poznaniu" na
własnym urządzeniu mobilnym, zaopatrzonym w słuchawki.
15. Prosimy o niedotykanie gablot wystawowych.
16. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie mogą z
niej korzystać nie więcej niż dwie osoby.
17. Zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem są
zawieszone do odwołania.
II. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

-

wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
palenia tytoniu oraz używania e-papierosów;

-

spożywania napojów, posiłków, lodów i innych słodyczy;
zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
ślizgania się po posadzkach, biegania, zjeżdżania po poręczach schodów;
wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;
używania urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów i odtwarzaczy
przenośnych) w celu prowadzenia rozmowy telefonicznej lub głośnego
odsłuchiwania multimediów;
- odsłuchiwania ścieżek lektora z aplikacji "Muzeum Archeologiczne w Poznaniu"
bez podłączonych do urządzenia słuchawek (w czasie pandemii winny to być
prywatne słuchawki zwiedzającego);
- prowadzenia głośnych rozmów, które przeszkadzają innym w zwiedzaniu wystaw;
- regulowania znajdującego się na wystawach sprzętu do odtwarzania filmów i
prezentacji;
- wynoszenia poza obręb sal wystawienniczych materiałów informacyjnych, które
są przeznaczone do użytku na ekspozycji.
2. Dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych przy
następujących ograniczeniach:
- zakazane jest stosowanie lampy błyskowej lub innej formy doświetlania;
- zakazane jest używanie statywów;
- wykonane zdjęcia lub materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego
użytku.
3. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub materiałów filmowych w celach innych niż do
prywatnego użytku, w szczególności publikacja zdjęć lub materiałów filmowych
przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze, fragmenty ekspozycji a także
wnętrza i architekturę siedziby Muzeum - Pałacu Górków, wymaga pisemnej zgody
dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w przypadku wykorzystania zdjęć
lub materiałów filmowych do celów komercyjnych - także wniesienia stosownej
opłaty, ustalonej przez dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
4. Zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wymaga również:
- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
- organizowanie akcji reklamowych.
III. Zasady bezpieczeństwa
1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników
obsługi wystaw oraz Straż Muzealną.
2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do
Muzeum.
3. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu chronione jest przez Wewnętrzną Służbę
Ochrony - Straż Muzealną, działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. Nr145, poz. 1221).
IV. Przepisy końcowe
1. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania.
2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez
pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu w poniedziałki w godzinach 14.00-15.00.

