REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Śląskiego w Katowicach

1. Warunkiem wejścia na teren sal ekspozycyjnych jest posiadanie ważnego biletu.
2. Zwiedzający obowiązani są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki
itp.) oraz parasoli, a także wszelkich toreb, plecaków, dużych torebek damskich,
przekraczających wymiary: 35x30x15 (cm) itp. Szatnia jest bezpłatna.
3. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich
jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
Urządzenia do ogłuszania;
Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
Narzędzia robocze;
Tępe narzędzia;
Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
Substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
Środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla
środowiska;
i) Materiały i płyny o właściwościach żrących (np. baterie elektryczne i rtęć – również jako
składnik urządzeń i instrumentów;
j) Spraye służące samoobronie;
k) Napoje alkoholowe.

4. Osoby wchodzące do Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy
elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
5. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez
przewodników oraz pracowników obsługi i służb ochrony Muzeum.
6. W salach wystawowych Muzeum obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
W szczególnych przypadkach zakaz ten może zostać odwołany przez Dyrektora Muzeum.
7. Na terenie całego Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Eksponaty wpisane do inwentarza muzealiów nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
9. Łącznie, w przestrzeni wystawienniczej może znajdować się maksymalnie do 1000 osób.
10. O zmniejszeniu liczby osób o której mowa w punkcie 9 decyduje każdorazowo obsługa
Muzeum, kierując się wytycznymi konserwatorskimi i względami bezpieczeństwa
wprowadzonymi dla danej wystawy/prezentacji.
11. Fotografowanie jest dozwolone bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu tylko
i wyłącznie do użytku prywatnego. Z uwagi na brak licencji na wykorzystywanie wizerunków

do celów innych niż wystawiennicze fotografowanie może być całkowicie zabronione o czym
informuje zwiedzających obsługa Muzeum Śląskiego.
12. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu zbiorów i pozostałego mienia, zakłóca porządek zwiedzania innym
osobom, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym będą zmuszone
opuścić Muzeum.
13. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych jest
niedozwolone.
14. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa i służby ochrony Muzeum są
uprawnione do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę
niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się
tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela policji w
celu podjęcia interwencji.

Życzymy miłego pobytu!
Muzeum Śląskie w Katowicach
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