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Regulamin zwiedzania Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

I. Informacje ogólne 

1. Ceny biletów wstępu do muzeum oraz przysługujące ulgi określa zarządzenie 

dyrektora muzeum. 

2. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu. 

3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego 

zakupem. 

4. Wykupienie biletu wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 

5. Godziny otwarcia muzeum określa zarządzenie dyrektora muzeum. 

6. Ostatnie wejście na ekspozycję (tj. możliwość kupienia biletów) odbywa się na 45 

minut przed jej zamknięciem. 

II. Przepisy porządkowe 

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez 

pracowników muzeum. 

2. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia muzealnego powstałe z jego winy. 

3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

4. Osoby: 

• nietrzeźwe, 

• będące pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, 

• zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów lub 

innych osób, 

• zakłócające porządek i utrudniające zwiedzanie innym zwiedzającym, 

• naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych 

zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu muzeum. 

5. Przed wejściem na ekspozycję duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież 

wierzchnią zaleca się pozostawić w wyznaczonym, wskazanym przez obsługę, 

miejscu. 

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na wieszakach, 

a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie muzeum.  

7. Zezwala się na fotografowanie i filmowanie wyłącznie do celów prywatnych i 

pamiątkowych. 

8. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia budynku muzeum zgodnie z 

obowiązującymi godzinami zamknięcia.  
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III. Na terenie muzeum obowiązują następujące zakazy: 

1. Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów. 

2. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego). 

3. Palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych. 

4. Jedzenia i picia. 

5. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 

6. Hałaśliwego zachowania się, biegania i ślizgania po posadzkach. 

7. Dotykania eksponatów i gablot wystawowych. 

8. Fotografowania i filmowania z użyciem statywów oraz innych akcesoriów 

niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania. 

9. Poruszania się po budynku poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. 

IV. Zgody dyrekcji muzeum wymaga: 

1. Prowadzenie działalności artystycznej, gospodarczej (w tym akwizycji) i innych. 

2. Organizowanie akcji reklamowych, społecznych i innych. 

3. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, 

wnętrza i architekturę muzeum w celach innych niż niekomercyjny użytek osobisty. 

 

 

 

Skargi i wnioski związane z Regulaminem lub działaniem muzeum można kierować do 

kierownika wystaw: jerzy.maciazek@uwr.edu.pl 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2022 
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