
REGULAMIN ZWIEDZANIA  

W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA TARNOBRZEGA  

NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA 
 

Dotyczy: 

 

Muzeum - Zamek Tarnowskich w Dzikowie, ul. Sandomierska 27 Muzeum 

Polskiego Przemysłu Siarkowego, ul. Pawłowskiego 14 
 

I. Informacje ogólne:  

 
1. Godziny zwiedzania 

MUZEUM - ZAMEK TARNOWSKICH W DZIKOWIE 

wtorek – piątek: 10.00-16.00 (ostatnie wejście 15.15) 

sobota – niedziela.:13.00-18.00 (ostatnie wejście 17.00) 
 

MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO  

– nieczynne do końca marca 

 
2. Średni czas zwiedzania ekspozycji muzeum wynosi około 1 godziny. 

3. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby 

osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałych i 

czasowych: 

- w Muzeum może przebywać maksymalnie 40 osób.  

3. Zwiedzający zobowiązani są do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej 

części, maski, maseczki czy przyłbicy ust i nosa. 
 
Ograniczenie nie dotyczy: 



- dzieci do 4 lat, 

- osób, które mają problemy z oddychaniem,  

- osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu 

stanu zdrowia, 

4. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek 

płynem umieszczonym przy wejściu. 

5. Ekspozycje można zwiedzać tylko indywidualnie. 

6. Zwiedzanie grupowe zawiesza się do odwołania. 

7. Na terenie Muzeum wprowadza się obowiązek utrzymania, co najmniej 

2-metrowej odległości między zwiedzającymi. Dotyczy to także rodzin i 

bliskich. 
 
Wyłączeni z tego obowiązku są: 

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

- osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

8. Przy kasie i szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą 

czekać w odległości 1,5 m. 

9. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. poprzez płatności 

bezgotówkowe. 

10. Zawiesza się pozostawianie odzieży w szatniach, oprócz dużych 

bagaży. 

11. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, 

z której mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby. 

12. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub 

wymianie. 

13. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom 

wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum. Informacja 

dostępna jest na stronie internetowej: 



14. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania 

dokumentu uprawniającego do ulgi. 

15. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie 

biletowej. 

16. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między 

innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu 

rejestrująca obraz. 

17. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze 

zwiedzania części wystaw. 
 
 
 

II.   Zasady zwiedzania: 

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi 

Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum. 

2. Przebywania na terenie Muzeum osób nieletnich, które nie ukończyły 13 

roku życia Muzeum jest niedozwolone. Tylko obecność rodzica, opiekuna 

prawnego lub osoby dorosłej umożliwia ich obecność w Muzeum. 

3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 

opiekunowie. 

4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków 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. 

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego 

terenie. 

6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia 

obowiązującej w Muzeum. 

7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy: 
 



- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

- palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, 

- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, 

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 

- wnoszenia dużych plecaków, toreb, walizek, parasoli, 

8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum 

9. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania 

ekspozycji. 

10. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających. 


