Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Muzeum
w Koszalinie Nr 18 /2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W KOSZALINIE
I Zasady zwiedzania
1. Ekspozycje Muzeum w Koszalinie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych
grupach.
2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Muzeum obowiązane są bezwzględnie
podporządkować się postanowieniom Regulaminu oraz wskazówkom i poleceniom pracowników
Muzeum.
3. Muzeum może w każdym czasie wprowadzić czasowe ograniczenia w sposobie zwiedzania
Muzeum.
4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum nie może liczyć więcej niż 25 osób
(łącznie z opiekunami grupy, pilotem). Jeśli grupa liczy więcej osób, należy podzielić ją na
mniejsze grupy.
5. Przewodnicy, którzy są pracownikami muzeum, oprowadzają zwiedzających po ekspozycjach po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
6. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum toreb, plecaków, parasoli,
wózków dziecięcych itp. Dopuszczalne jest wejście na ekspozycje wyłącznie z niewielkim bagażem
osobistym (torebka damska, saszetka). Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
7. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności i napojów.
8. We wszystkich budynkach Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. Zabrania się wstępu na ekspozycje osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócającym porządek zwiedzania, naruszającym ogólnie
przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego
Regulaminu.
10. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury i barierki ochronne oraz siadać
na meblach.
11. Podczas zwiedzania zabrania się rozmów telefonicznych. Telefony komórkowe winny być
wyłączone lub wyciszone.
12. Zwiedzającym Muzeum nie wolno w jakikolwiek sposób blokować wejść i wyjść oraz dróg
ewakuacyjnych.
13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów - przewodników
osób niewidomych.
14. Pracownicy Muzeum mogą kontrolować przestrzeganie postanowień Regulaminu, a w razie
stwierdzenia uchybień - nakazać opuszczenie Muzeum.
II Fotografowanie i filmowanie
1. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać wyłącznie bez użycia statywu oraz wszelkiego
rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy mogą być przeznaczone
wyłącznie do użytku prywatnego. Dalsze ich publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek
formie bez zgody Muzeum jest zabronione.
2. Muzeum udostępnia odpłatnie, zgodnie z obowiązujący cennikiem, wybrane sale ekspozycyjne
na okolicznościowe sesje fotograficzne (np. sesje ślubne).
3. Okolicznościowa sesja zdjęciowa może trwać maksymalnie 1 godzinę i odbywa się pod
nadzorem i opieką pracownika Muzeum, który służy pomocą podczas sesji (m.in. zapalając lub
wygaszając oświetlenie, wskazując miejsca, w których można wykonywać fotografie).
4. Termin udostępnienia wnętrz muzeum na potrzeby sesji zdjęciowej należy uzgodnić osobiście w
kasie Muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 lub telefonicznie, tel. (94) 343-20-11, w. 49.
5. Fotografowanie i filmowanie z zamiarem publikacji i powielania wymaga uzyskania zgody

dyrektora muzeum.
III. Godziny zwiedzania
1. Ekspozycje Muzeum można zwiedzać codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach
10.00 - 16.00.
2. W sezonie turystycznym, od 15 maja do 15 września, ekspozycje udostępniane są zwiedzającym
w godzinach 10.00-17.00.
3. W lipcu i sierpniu ekspozycje są udostępniane we wszystkie dni tygodnia (także w poniedziałki)
w godzinach 10.00-17.00.
4. Na życzenie grupy zwiedzających Muzeum może udostępnić ekspozycje także w porach
nocnych: w godzinach 21.00-23.00. Zwiedzanie nocne należy uzgodnić telefonicznie, a grupa
zwiedzających musi liczyć co najmniej 20 osób.
5. Muzeum dla zwiedzających jest nieczynne w następujące święta:
a) 1 stycznia (Nowy Rok),
b) 6 stycznia (Święto Objawienia Pańskiego),
c) Wielka Sobota i pierwszy dzień świąt Wielkanocy,
d) 1 maja (Święto Pracy),
e) 3 Maja (Święto Konstytucji 3 Maja),
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek;
g) Boże Ciało,
h) 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny),
i) 1 listopada (Święto Wszystkich Świętych),
j) 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości),
k) 24 i 25 grudnia (Wigilia i Boże Narodzenie)
l) 31 grudnia.
IV Bilety wstępu i uprawnienia do ulg
1. Bilet wstępu upoważnia do wejścia na ekspozycje we wszystkich budynkach muzealnych.
Bilety sprzedaje się do pół godziny przed zamknięciem Muzeum.
2. Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem wyznacza dzień wolny od opłat za wstęp na
ekspozycje stałe. Zwolnienie z opłat nie dotyczy ekspozycji czasowych.
3. Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów
kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom
odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom
niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom
placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową
„Zasłużony działacz kultury”.
4. Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,
Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz muzeów
stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS);
4) członkom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego;
5) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1187);
6) dzieciom do lat siedmiu (nie dotyczy opłat za udział w zajęciach edukacyjnych);
7) nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz
przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.

