Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora MMZ z dnia 28 grudnia 2012 roku

REGULAMIN MUZEUM MIASTA ZGIERZA
Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów w Muzeum Miasta Zgierza

§ 1.
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy
z wyjątkiem sobót, świąt państwowych oraz dni powszednich, następujących bezpośrednio po
dniu wolnym od pracy.
§ 2.
W dniach otwarcia Muzeum Miasta Zgierza jest udostępniane zwiedzającym w
następujących godzinach:
Gmach główny – ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21:
- we wtorki, środy i piątki:
9°° - 15³°
- we czwartki:
9°° - 18°°
- w niedziele:
10°° - 16°°
Dom Turysty w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy – ul. Prezydenta G. Narutowicza 5,
wejście od ul. ks. Sz. Rembowskiego:
- we czwartki:
12°° - 18°°
- w niedziele:
10°° - 16°°
§ 3.
Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:
1. wystawy stałe:
- opłata normalna 4,00 PLN,
- opłata ulgowa 2,00 PLN,
- w każdą niedzielę wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny.
2. wystawy czasowe:
- opłata normalna 4,00 PLN,
- opłata ulgowa 2,00 PLN.
§ 4.
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem
legitymacji:
1. uczniom i studentom będącym obywatelami państw Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA,
2. emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącym
obywatelami państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich EFTA,
3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
wychowawcom
placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
oświatowowychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków
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diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich EFTA,
4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką
honorową „Zasłużony działacz kultury”.
§ 5.
Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:
1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi
Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, tytułem honorowym „Zasłużony dla
Kultury Narodowej”, tytułami „Zasłużony dla Miasta Zgierza” i „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza”,
2. pracownikom muzeów,
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4. dzieciom do lat siedmiu,
5. członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej Gminy Miasto Zgierz,
6. członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej Gminy Zgierz,
7. członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej Powiatu Zgierskiego,
8. członkom Towarzystwa Przyjaciół Zgierza,
9. nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej,
10. osobom, które podarowały Muzeum Miasta Zgierza zabytki, książki, pamiątki
rodzinne lub elementy wyposażenia.
§ 6.
Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje grupom osób:
1. określonym rozporządzeniem Rady Ministrów,
2. określonym decyzją Prezydenta Miasta Zgierza,
3. określonym decyzją Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza.
§ 7.
Wprowadza się następujące opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnej:
1. lekcja w Muzeum
50,00 PLN
2. lekcja w szkole (mającej siedzibę poza granicami
administracyjnymi miasta Zgierza)
65,00 PLN
§ 8.
W Muzeum Miasta Zgierza nie pobiera się opłat za obsługę przewodnicką.
§ 9.
W Muzeum pobiera się opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów
innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub
fotografii, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie.
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§ 10.
Wprowadza się następujące opłaty za przygotowanie i kopiowanie zbiorów:
1. kopia mapy, planu, dokumentu, fotografii – 20 PLN,
2. kopia mapy, planu, dokumentu – poświadczona za zgodność z oryginałem
– 30 PLN.
§ 11.
W Muzeum pobiera się opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z
wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do wizerunków
muzealiów drogą elektroniczną (przez Internet) jest bezpłatny.
§ 12.
Wprowadza się następujące opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z
wykorzystaniem informatycznych nośników danych:
 płyta CD lub DVD – 10 PLN za każdy wizerunek muzealium.
§ 13.
1. W Muzeum pobiera się opłaty za fotografowanie i filmowanie na salach
ekspozycji stałej „Kruszówka…”:
 za fotografowanie profesjonalne:
- 200,00 PLN – za sesję,
- 50,00 PLN – za jedną pozę.
 za filmowanie profesjonalne – 200,00 PLN – za sesję,
 za filmowanie amatorskie – 25,00 PLN.
2. Na salach wystaw czasowych obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
§ 14.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum Miasta Zgierza może ustalić opłatę
ulgową lub zwolnić z opłaty. Dotyczy to wszystkich opłat pobieranych w Muzeum. Dyrektor
Muzeum podejmuje ww. decyzje na podstawie złożonego pisemnego wniosku.
§ 15.
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących
ograniczeń:
1. dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie
zgłoszonych wcześniej,
2. grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30
osób,
3. zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania
przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych,
4. zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum płaszczy, dużych
toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych, męskich nakryć głowy itp.,
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5. na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć
gumy,
6. w Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych,
7. w Muzeum nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na
meblach i ślizgać się po posadzkach i parkietach,
8. w Muzeum zabrania się używania telefonów komórkowych,
9. zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum,
10. zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać po uiszczeniu stosownej opłaty w
kasie Muzeum, podczas fotografowania niedozwolone jest stosowanie statywu (za
wyjątkiem treści zawartych w § 13 pkt. 1 i 2) oraz wykorzystywanie wszelkiego
rodzaju sztucznych źródeł światła; wykonane zdjęcia są przeznaczone tylko i
wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w
jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody dyrektora Muzeum Miasta
Zgierza,
11. po Muzeum mogą oprowadzać jedynie uprawnieni przewodnicy,
12. ostatni zwiedzający są przyjmowani na ½ godziny przed zamknięciem,
13. podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
§ 16.
W Muzeum pobiera się opłaty za usługi pozostałe w poniższych wysokościach:
1. wydruk barwny z drukarki:




wypełnienie do formatu A5 - 2 zł
wypełnienie do formatu A4 - 4 zł
wypełnienie do formatu A3 - 8 zł

2. ksero:



A4 - 0,50 zł
A3 - 1,00 zł

3. ksero kolorowe



A4 - 3,50 zł
A3 - 7 zł

