
Regulamin  

Zwiedzania Muzeum Diecezjalnego we Włocławku 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Diecezjalnego we Włocławku odbywa się w ustalonych 
przez dyrektora Muzeum godzinach. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji 

stałych, wystaw czasowych, koncertów, wykładów i innych wydarzeń oraz oferty 

przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone 
w gablotach informacyjnych znajdujących się przed wejściem, można uzyskać u 
pracowników muzeum, oraz na stronie internetowej Muzeum. 

3. Podstawą zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 

4. Ostatnie wejście na ekspozycję: 50 minut przed zamknięciem.  
5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego 

zakupem. 

6. W budynku Muzeum oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu 
rejestrująca obraz. 

7. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego 
Regulaminu. 

 

II. Zasady zwiedzania 

 

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

przewodników. 
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

3. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni. 
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Opłata za 
zgubienie breloczka do szatni wynosi 20 zł.  

4. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum 10 minut przed zamknięciem.  
5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, 

który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania 
innym zwiedzającym - mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum. 

6. Na terenie muzeum obwiązują następujące zakazy: 
▪ wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 
▪ wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

▪ wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 
▪ palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, 
▪ wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, 
▪ dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 
▪ siadania na meblach, 

▪ biegania i ślizgania się na schodach i posadzkach, 



▪ fotografowania z użyciem lampy błyskowej i/lub statywu 

▪ filmowania  

▪ prowadzenia głośnych rozmów, 
▪ rozmawiania przez telefon komórkowy w czasie zwiedzania ekspozycji, 

▪ używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego 
sprzętu nagłaśniającego. 

Zwiedzający są zobowiązani do wykonywania poleceń pracowników Muzeum także w sprawach 
nieobjętych niniejszym regulaminem.   

Ewentualne skargi lub wnioski proszę składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres 
mailowy: muzeum@diecezja.wloclawek.pl  

 


