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REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

1. Muzeum Ziemi Rawickiej można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, w godzinach otwarcia ustalonych Zarządzeniem Dyrektora 
Muzeum.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia, cen biletów, zniżek), a także wydarzeń artystycznych i zajęć edukacyjnych są 
dostępne na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rawicz.pl oraz w sekretariacie Muzeum.

3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum jest zakup biletu wstępu, we wszystkie dni poza wyznaczonym przez Dyrektora dniem bezpłatnym - 
czwartki. Wystawy czasowe udostępniane są dla zwiedzających bezpłatnie.

4. Osobom uprawnionym wydawane są bilety zniżkowe. Lista osób uprawnionych do zakupu biletów ulgowych lub wejścia bezpłatnego jest zgodna z 
Ustawą o muzeach:
a) bilety ulgowe przysługują (za okazaniem stosownych dokumentów) -
- wychowankom przedszkoli,, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, osobom 
odbywającym studia doktoranckie,
- osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,
- osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
- nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom akademickim, wychowawcom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych,
- osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
- kombatantom,
- osobom legitymującym się kartą ISIC oraz Kartą Euro26,
- osobom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny;
b) wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów-
- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- pracownikom muzeów,
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
- posiadaczom Karty Polaka,
- przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek,
- uczestnikom zajęć edukacyjnych organizowanych przez Muzeum, prowadzonych na wystawach stałych i czasowych.

5. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum oraz służb ochrony.

6. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice lub opiekunowie.

7. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wyrządzone szkody, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów.

8. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających oraz zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
zwiedzających i zbiorów, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone o opuszczenie Muzeum bez 
zwrotu kosztów zakupu biletów wstępu.

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru właścicieli w miejscach ogólnodostępnych na terenie 
siedziby Muzeum.

10. Zwiedzający Muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmioty fotografowane i filmowane nie zostały 
wyraźnie oznaczone stosownym zakazem. Fotografowanie i filmowanie jest możliwe pod warunkiem, że do celów tych nie używa się lampy błyskowej. 
Zastrzega się jednak możliwość zakazu fotografowania eksponatów nienależących do muzeum. Zakaz fotografowania i filmowania dotyczy elementów 
systemu bezpieczeństwa w siedzibie Muzeum.

11. Wykonywanie filmów i fotografii eksponatów muzealnych w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

12. W razie zajścia nieprzewidzianych utrudnień w zwiedzaniu lub pojawienia się okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających na 
terenie Muzeum obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się dyspozycjom wydawanym przez Dyrektora i pracowników Muzeum, a także 
przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej.

13. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują zakazy:
- palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
- spożywania artykułów żywnościowych,
- wnoszenia broni palnej, gazowej, ostrych przedmiotów,
- wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników,
- fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
- dotykania eksponatów, gablot muzealnych.

14. Ekspozycje stałe Muzeum, galeria / sala audiowizualna, biblioteka, hol dolny, hol górny, Sala Portretowa są objęte całodobowym monitoringiem 
wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L119 z 4.05.2016, dalej RODO - administratorem danych osobowych zwiedzających jest Muzeum Ziemi 
rawickiej w Rawiczu. Dane osobowe zwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, w celu związanym z udostępnianiem zbiorów 
muzealnych. Dane osobowe zwiedzających nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

16. Zakup biletu wstępu do Muzeum Ziemi Rawickiej lub wstęp bezpłatny jest równoznaczny z akceptacją przez zwiedzającego niniejszego regulaminu 
oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum.
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