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Regulamin zwiedzania
Muzeum Historii Nainowszej

Radomia w Radomiu
oddział Ośrodka KuItury i Sztuki

,,Resursa Obywatelska"

Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Radomiu (zwane w dalszej części
regulaminu Muzeum) mieści się przy ul. Rynek t4 w Radomiu.
Niniejszy regulamin obowiązuje na wszystkich ekspozycjach prezentowanych w
Muzeum.
Wejście na wszystkie wystawy prezentowe w Muzeum jest bezpłatne.
Zwiedzający wystawy są zobowiązani zapoznać się z regulaminem i przestrzegać
jego postanowień. Na terenie Muzeum nalezy stosować się do uwag i poleceń
pracowników Muzeum oraz pracowników ochrony.
Wejście na wystawy Muzeum jest równoznaczne z wyrazeniem zgody na
nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez
Muzeum zdlęć z wizerunkiem zwiedzającego. Zgoda obejmuje zakres:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć - wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono -

wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby kazdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w lnternecie i

portalach społecznościowych Muzeum,
c) ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem

zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb
archiwalnych Muzeum.

Ekspozycje Muzeum, udostępniane są zwiedzającym:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-1B:00,
b) w niedziele w godzinach 10:00-18:00,
c) dodatkowo w następujące dni świąteczne: 1 i 3 maja, 15 sierpnia oraz 11

listopada,
Ekspozycje Muzeum nie są udostępniane zwiedzającym:
a) w soboty,
b) w dni świąteczne: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień

Wielkanocnych, Boze Ciało, i_ listopada,25i Z6 grudnia,
Ostanie wejście zwiedzających na ekspozycję następuje na godzinę
zamknięciem Muzeum.
Muzeum zastrzega sobie mozliwość zmiany godzin otwarcia ekspozycji oraz
zobowiązuje się do poinformowania osób zwiedzających o tym fakcie.
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10.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z udostępnienia
poszczególnych wystaw lub ich części,

1,L,Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich oraz
plecaków i toreb podróznych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za
wartościowe przedmioty pozostawione w szatni i na terenie Muzeum.

1Z,Crupy zorganizowane złozone z osób, które nie ukończyły 18 roku zycia, powinny
znajdować pod opieką nie mniej niż L dorosłego opiekuna na kazde 10 osób
niepełnoletnich.

13.Osoby, które nie ukończyły 13 roku zycia w przypadku indywidualnego zwiedzania
powinny przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
ponoszącej za nie pełną odpowiedzialność, Pracownicy Muzeum mają prawo
odmówić wstępu na wystawę dzieciom, które nie ukończyĘ 1,3 roku zycia i nie
znajdują się pod opieką osoby pełnoletniej.

14,W przypadku wystaw interaktywnych korzystanie z modeli edukacyjnych
udostępnianych na wystawie jest dozwolone dla dzieci powyzej 3 lat i moze
odbywać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

15.W salach, w których prezentowane są wystawy Muzeum zabrania się:
a) wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrazać zyciu lub zdrowiu

ludzi oraz bezpieczeństwu eksponatów,
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów - przewodników,
c) zakłócania porządku, w tym: hałaśliwego zachowania się, uzywania własnych

odbiorników radiowych, magnetofonów, telefonów głośnomówiących i innych
urządzeń zakłócających,

d) palenia tytoniu oraz uzywania elektronicznych papierosów,
e) dotykania eksponatów i elementów wystroju z wyjątkiem obiektów

prezentowanych na wystawach interaktywnych,
f) spozywania napojów alkoholowych oraz zwiedzania wystaw po spozyciu

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
g) wnoszenia i spozywania artykułów spozywczych i napojów.

1,6.Za uszkodzenie eksponatów wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on pełną
odpowiedzialność materialną, Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia
okreŚla Muzeum na podstawie kosztów przeprowadzenia konserwacji lub zakupu
obiektu o podobnej wartości muzealnej,

L7.Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

]-B,Osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum
moze wydać nakaz opuszczenia Muzeum,

l9.Wykonywanie zdjęć w salach ekspozycyjnych Muzeum jest dozwolone tylko pod
warunkiem wykorzystania ich do celów prywatnych.

20,Rejestrowanie w róznych technikach wizerunku: muzealiów, ekspozycji, zajęć
edukacyjnych, imprez organizowanych w salach ekspozycyjnych jest dozwolone
tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka
Kultury i Sztuki ,,Resursa Obywatelska".
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