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Zarządzenie nr 12/2020 

Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku 

z dnia  8 lipca 2020 r. 
 

w sprawie szczególnych warunków udostępnienia obiektów Muzeum Ziemi Prudnickiej 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. 2020 poz. 374), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194), ustawy o muzeach (Dz. U. 2019, poz. 917, 1726) 

 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§1 

1. Przystosować obiekty Muzeum Ziemi Prudnickiej do udostępnienia zwiedzającym, adekwatnie 
do obowiązujących regulacji prawnych w zakresie zwalczania COVID-19 oraz adekwatnie do wytycznych 
MKiDN dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci 
i ochrony dziedzictwa. 

2. Od 15.07.2020 r. udostępnia się na określonych poniżej zasadach budynek główny MZP 
(Arsenał, 48-200 Prudnik, ul. B. Chrobrego 5) oraz Centrum Tradycji Tkackich (48-200 Prudnik, ul.  
Królowej Jadwigi 23). Wieża Woka pozostaje nieudostępniana do odwołania. 

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Arsenału i Kierownikowi Centrum Tradycji 
Tkackich. 

4. Stosować instrukcję udostępnienia obiektów stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 15.07.2020 r. 

2. W dniu 15.07.2020 r. traci moc obowiązywania zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Muzeum Ziemi 

Prudnickiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 12/2020 

Dyrektora MZP z dnia 08.07.2020 

 

§1 

1. Zwiedzanie Muzeum Ziemi Prudnickiej (dalej Muzeum) odbywa się na zasadach i w terminach 

ustalonych przez dyrektora Muzeum. 

2. Niniejszy Regulamin zwiedzania ustala zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego wynikające z 

obowiązujących przepisów prawnych, wytycznych MKiDN oraz innych dokumentów i praktyk, 

zmniejszających prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania wirusa. 

3. Czas jego obowiązywania zależny jest od czasu trwania epidemii oraz nadrzędnych aktów 

prawnych. 

4. Na czas epidemii wyłączono z użytkowania przez zwiedzających szatnię, a także kioski 

multimedialne z ekranami dotykowymi. 

5. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie, nie są przyjmowane zorganizowane grupy zwiedzających. 

Maksymalna liczba osób jednocześnie zwiedzających ekspozycję wynosi 5 osób. 

 

§2 

1. 1.Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających: 

1) od wtorku do piątku MZP jest czynne dla zwiedzających w godzinach: 9:00-15:00, z tym że: 

- wejścia do Arsenału co godzinę o pełnych godzinach zegarowych, 

- wejścia do CTT co godzinę o połowicznych godzinach, 

2) w II (Arsenał) i IV (CTT) sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 16:00; wejścia o pełnych 

godzinach 

2. Dniem nieodpłatnego wstępu jest czwartek. 

3. Ceny za bilety określa cennik dostępny w kasie oraz na stronie internetowej Muzeum. 

4. Wejście na teren wystawy oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu. 

5.  Dzieci do lat 16 mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych. Za osoby 

niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

 

§3 

1. Stosowanie się do przepisów szczególnych wprowadzonych w związku z panującym stanem 

epidemii, jest warunkiem dopuszczającym Zwiedzającego do zwiedzania Muzeum. 

2. Po wejściu do budynku należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez 

pracowników Muzeum. 

3. Po wejściu Zwiedzający ma obowiązek: 

1) używać maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, lub używać innego sposobu zakrycia ust i 

nosa; 

2) podczas kaszlu i kichania zachować podstawowe zasady ochronne; 

3) zdezynfekować dłonie na stanowisku dezynfekcyjnym; 

4) wypełnić ankietę. 

Gromadzone dane będą przetwarzane tylko przez Muzeum Ziemi Prudnickiej w celu 

ewentualnego przekazania informacji o zagrożeniu epidemiologicznym. Po upływie 30 dni od 

daty złożenia deklaracji, dane będą usuwane. 

5) Zakupić bilet wstępu w kasie. 

4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu. 

5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. 

6. Ostatnie wejście na wystawę następuje nie później niż na 60 minut przed zamknięciem Muzeum 



 

dla zwiedzających.  

7. W obiektach Muzeum Ziemi Prudnickiej obowiązuje jeden wyznaczony kierunek i porządek 

zwiedzania. W przestrzeniach ekspozycyjnych należy poruszać się po wytyczonej trasie 

zwiedzania, tylko z przewodnikiem. 

8. Należy zachować dystans pomiędzy innymi zwiedzającymi minimum 1,5 metra. 

9. Nie wolno dotykać przedmiotów, gablot, klamek do pomieszczeń technicznych (tylko dla 

personelu) ani innych urządzeń ekspozycyjnych oraz multimedialnych. 

10. Podczas korzystania z toalety należy zachować wysokie standardy higieny. 

11. Należy informować pracowników o spostrzeżeniach mogących mieć wpływ na zagrożenie 

epidemiologiczne. 

12. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas epidemii, 

Zwiedzający zostanie wyproszony z Muzeum. 

13. 1) Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz zachowujące się w 

sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym 

zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zostaną 

wyproszone z Muzeum. 

2) Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do 

zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po dokonaniu oceny i 

wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi 

zwiedzającego (zwiedzających). 

14. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie budynku najpóźniej o godzinie zamknięcia Muzeum. 

15. W Muzeum obowiązują następujące zakazy: 

1) wnoszenia broni, ostrych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, 

2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

3) palenia tytoniu, 

4) jedzenia i picia, 

5) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 

6) używania telefonów komórkowych, 

7) fotografowania z użyciem statywu, 

8) fotografowania z użyciem lampy błyskowej, 

9) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 

10) jeżdżenia na rowerach, rolkach, hulajnogach itp. oraz biegania i ślizgania się po 

posadzkach. 

 

 

 

  


