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REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Oddział Stacja Radegast
obowiązujący od dnia 18 maja 2020 r do odwołania
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział
Stacja Radegast (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Oddziału,
mieszczącego się przy ul. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 91-859 Łódź w części
obejmującej Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto bez

budynku stacyjnego, który jest

zamknięty dla zwiedzających do odwołania (zwanymi dalej „Muzeum”);
2. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni
okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum;
3. Muzeum otwarte jest w godzinach:


Poniedziałek:

10.00 – 15.00



Wtorek:

10.00 – 15.00



Środa:

10.00 – 15.00



Czwartek:

10.00 – 15.00



Piątek:

nieczynne



Sobota:

10.00 – 17.00



Niedziela:

10.00 – 17.00

4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie
www.muzeumtradycji.pl oraz w siedzibie Muzeum;
5. W dni, w których organizowane są inne wydarzenia programowe odbywające na terenie,
Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ograniczenia dostępu do części lub całości
obiektu;
6. Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie na terenie Muzeum i przestrzeniach
ekspozycyjnych, jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na powyższe
wejście zwiedzających na ekspozycję może być czasowo wstrzymane ze względu na
powyższe.

2. Zwiedzanie Muzeum
1. Nie jest możliwe zwiedzanie budynku stacyjnego
2. Zwiedzanie Muzeum przeznaczona jest dla osób powyżej 13 roku życia;
3. Osoby poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum w obecności i za zgodą rodziców, bądź
opiekunów prawnych;
4. Z wystaw Muzeum należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;
5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum;
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6. Ostatnie wejście na teren Muzeum odbywa się 30 minut przed planowanym zamknięciem;
7. Zwiedzający są zobligowani do opuszczenia Muzeum na 15 minut przed planowanym
zamknięciem:
8. Wstęp na teren Muzeum oraz zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne dla osób indywidualnych
oraz grup zorganizowanych;
9. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane nie mają obowiązku zwiedzania Muzeum z
przewodnikiem;
10. Grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 10 osób
11. Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem zewnętrznym;
12. Zwiedzanie Muzeum z pracownikiem przez osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane
jest możliwe po uprzedniej rezerwacji (dokonanej osobiście, drogą telefoniczną lub mailową)
dokonanej co najmniej trzy dni przed planowanym terminem zwiedzania, bądź w dniu
planowanego zwiedzania w zależności od aktualnej dostępności pracownika;
13. Wysokość oraz rodzaj opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej Muzeum
www.muzeumtradycji.pl oraz w siedzibie Muzeum;
14. Muzeum przyjmuje płatność gotówką w złotówkach.

3. Zasady przebywania w Muzeum
1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad
bezpieczeństwa oraz poleceń personelu placówki;
2. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany;
3. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem;
4. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca;
5. Zwiedzający zobowiązany jest przebywać na terenie oddziału w maseczce ochronnej
6. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania odstępów minimum 2 m z wyłączeniem rodzin
7. Zabrania się:


dotykania eksponatów;



wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w
Muzeum wydarzeń (w szczególności na, pod lub do wnętrza lokomotywy);



zachowania hałaśliwego, bądź utrudniającego zwiedzanie innym przebywającym na
terenie;



jedzenia i picia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;



wnoszenia lub spożywania wyrobów alkoholowych i innych środków odurzających;



używania otwartego ognia, palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, za
wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;



wnoszenia na teren Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń
jeżdżących oraz jeżdżenia na nich na terenie Muzeum;



fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa Muzeum;



fotografowania i filmowania Muzeum w celach komercyjnych bez zgody Dyrektora
Muzeum;
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wnoszenia na teren Muzeum broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia;



wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika;



niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum;



wnoszenia na teren wystaw bagaży i plecaków, lub pozostawiania ich bez nadzoru;



prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych;

8. Muzeum nie prowadzi szatni i przechowalni bagażu;
9. Korzystanie z toalet możliwe jest w maseczkach i rękawiczkach ochronnych, przed wejściem
do toalet należy skorzystać z płynu antybakteryjnego udostępnionego przez Muzeum.
10. Grupy szkolne do 18 roku życia pozostają pod opieką nauczyciela/opiekuna;
11. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod
ich opieką;
12. Przewodnik lub/i opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które
są przez niego oprowadzane;
13. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:


wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;



będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych;



których strój zawiera elementy obrażające inne osoby ze względu na wyznanie, religię,
kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek,
niepełnosprawność lub przekonania polityczne;



nie posiadające maseczek ochronnych

4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeumtradycji, oraz w
siedzibie Muzeum;
2. Wstęp na teren Muzeum stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu;
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do
wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum;
4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje
podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.muzeumtradycji, oraz w siedzibie
Muzeum;
5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi
zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w siedzibie Muzeum.

