Załącznik nr 1
REGULAMIN
korzystania z szafek depozytowych Muzeum Śląskiego w Katowicach w budynku przy
ul. T. Dobrowolskiego 1
§1
„Regulamin korzystania z szafek depozytowych”, zwany dalej regulaminem, określa zasady
korzystania z szafek depozytowych Muzeum Śląskiego.
§2
1. Szafki depozytowe udostępniane są korzystającym z oferty Muzeum nieodpłatnie.
2. Szafki służą do przechowania bagażu podręcznego oraz rzeczy, które ze względów
bezpieczeństwa nie mogą być wniesione do biblioteki lub do przestrzeni wystawienniczych.
3. Szafki dostępne są w dniach i godzinach funkcjonowania Muzeum Śląskiego w Katowicach.
§3
1. Zabronione jest pozostawianie w szafkach depozytowych następujących przedmiotów:
a) przekraczających swoimi naturalnymi gabarytami pojemność szafki depozytowej,
b) takich, których przechowywanie jest uregulowane odrębnymi przepisami prawa, jak np.
broń, środki przymusu bezpośredniego, źródła promieniowania jonizującego itd.,
c) mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez
uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić
teren Muzeum Śląskiego,
d) zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
e) zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach.
§4
1. Przyjęcie mienia do szafki depozytowej następuje w momencie jego fizycznego przekazania i
pobrania kluczyka. W szafkach depozytowych znajdujących się przy czytelni niezbędne jest
dodatkowo uiszczenie w zamku szafki depozytowej opłaty w wysokości 2 zł, będącej opłatą
kaucyjną.
2. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa COVIOD-19 za pośrednictwem
przedmiotów i powierzchni płaskich korzystający z szafek depozytowych zobowiązani są do
umieszczenia depozytu w jednorazowych workach dostępnych przy szafkach depozytowych, a
następnie, po odebraniu depozytu, do wyrzucenia worków do kosza.
3. Osoby stojące w kolejce do szafek depozytowych powinny zachować odstęp co najmniej
2 metrów oraz unikać gromadzenia się (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólnie, dzieci do
lat 4 i asystentów osób z niepełnosprawnościami.
4. Szafki nie służą do długotrwałego przechowywania przedmiotów. Depozyt należy podjąć
niezwłocznie po zakończeniu wizyty w Muzeum, najpóźniej do godziny zamknięcia ekspozycji
dla zwiedzających.
5. W przypadku ujawnienia zamkniętej szafki depozytowej po zamknięciu Muzeum komisyjnego jej
otwarcia dokonuje szef zmiany zespołu obsługi publiczności i organizacji imprez w obecności
dowódcy zmiany służby ochrony Muzeum. Zabezpieczone rzeczy wraz z protokołem komisyjnego
otwarcia szafki trafiają do pomieszczenia depozytowego, skąd, po uprzednim zgłoszeniu do
zespołu obsługi publiczności i organizacji imprez, mogą być odebrane przez osobę zgłaszającą

pozostawienie w tej szafce swojej własności nie później niż w terminie 30 dni od dnia
pozostawienia – z wyłączeniem przedmiotów wymienionych w § 3.
6. W przypadku zagubienia kluczyka i żądania wydania przechowywanych rzeczy osoba żądająca
wydania jest zobowiązana do:
a) poinformowania pracownika zespołu obsługi publiczności lub Działu Bezpieczeństwa
o zdarzeniu,
b) opisania cech charakterystycznych przedmiotów pozostawionych w szafce w sposób
niepozostawiający wątpliwości co do ich własności,
c) uiszczenia w kasie Muzeum opłaty za zgubienie kluczyka w wysokości 20 zł
potwierdzonej drukiem KP,
d) sporządzenia wraz z szefem zmiany notatki z wydania rzeczy bez zwrotu kluczyka,
zawierającej czas wydania, dane osobowe osoby żądającej wydania rzeczy (imię
i nazwisko, telefon kontaktowy, adres lub numer PESEL) z uwzględnieniem informacji
o dokumencie potwierdzającym tożsamość.
Jeżeli gość nieposiadający kluczyka nie jest w stanie opisać jednoznacznie mienia
pozostawionego w szafce, odbiór następuje po zamknięciu Muzeum Śląskiego w Katowicach na
podstawie ww. raportu (pkt d) w obecności pracownika ochrony.
§5
1. Za mienie pozostawione w szafkach depozytowych Muzeum Śląskie nie odpowiada. Osoba
pozostawiająca przedmioty czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Korzystanie z depozytu Muzeum Śląskiego oznacza zaakceptowanie warunków i wymogów
określonych w niniejszym regulaminie oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie
Muzeum Śląskiego.
3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie, zwłaszcza
przechowywania, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
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