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Regulamin zwiedzania  
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

 

 

I. Informacje ogólne: 
1. Muzeum jest czynne: 

•  w sezonie letnim (15.04-31.10): wtorek-niedziela – 8:00-17:00, 

• w sezonie zimowym (01.11-14.04): wtorek-sobota – 8:00-16:00, 

                        niedziela – 9:00-16:00 

• poniedziałek – nieczynne, 

2. Ostatnie wejście: na 60 min przed zamknięciem ekspozycji, 

3. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu, 

przy czym zwiedzających chcących nabyć bilety ulgowe lub bezpłatne obowiązuje 

okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp, 

4. Dzieci do lat 7 zwiedzają Muzeum bezpłatnie, 

5. Obiekty muzealne są dostępne dla zwiedzających w ciągu całego roku. Terminy, dni 

tygodnia oraz godziny otwarcia obiektów w poszczególnych sezonach turystycznych 

są regulowane odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum, 

6. W dni świąteczne: Nowy Rok, Sobota Wielkanocna, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 

Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia i Wigilię 
Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających,  

7. Dyrektor może zarządzić czasowe zamknięcie poszczególnych obiektów lub 

ekspozycji w inne dni ze względów organizacyjnych, np. w czasie trwania imprez 

okolicznościowych, 

 

II. Przepisy porządkowe: 
1. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania, 

2. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych 

przez pracowników Muzeum, 

3. Dzieci do lat 13 mogą zwiedzać obiekty muzealne tylko pod opieką dorosłych, 

4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

5. Obiekty muzealne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, 

6. Turyści zwiedzają wnętrza muzealne tylko z przewodnikiem, 

7. Wejścia na ekspozycję odbywają się co pół godziny, począwszy od godz. 8:00 lub 

9:00. 

W szczególnych przypadkach obsługa Muzeum może zdecydować o innych porach 

wejścia. Informacji o porze następnego wejścia na ekspozycję udziela kasjer. 

8. Czas zwiedzania wynosi maksymalnie 50 min. 

9. Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy: 

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

• hałaśliwego zachowania się, biegania i ślizgania się po posadzkach, 

• palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, 

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 

• dotykania eksponatów, elementów wystroju wnętrz i siadania na meblach, 

• przebywania w stanie nietrzeźwym, 

• jedzenia, picia i żucia gumy, 

• wnoszenia dużych toreb i plecaków, 

• wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, 

• fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej, 

• wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 
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• używania telefonów komórkowych. 

 

III. Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii: 
1. Teren Muzeum jest monitorowany audio i wideo; 

2. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach liczących 

maksymalnie 5 osób; 

3. Liczba zwiedzających przebywających w budynkach Muzeum i na ekspozycjach 

plenerowych jest ograniczona: 

1) W kasie muzealnej – do 5 osób jednocześnie; 

2) Na ekspozycjach stałych i czasowych w kamienicach 7 i 8 – do 5 osób w jednym 

pomieszczeniu jednocześnie; 

3) W Pawilonie Wystawowym – do 20 osób jednocześnie; 

4) W altanie – do 5 osób jednocześnie; 

5) W Ogrodzie Czasu – do 30 osób jednocześnie. 

4. Na ekspozycjach w kamienicach 7 i 8 niedopuszczalne jest mijanie się grup w jednym 

pomieszczeniu, z wyjątkiem Sali Zegarów Słonecznych. Bezpieczny ruch grup 

regulują przewodnicy; 

5. Do odwołania ze zwiedzania pozostaje wyłączona Mała Galeria oraz wystawa „W 

dawnej kuchni i spiżarni…”; 

6. Do czasu zniesienia zakazu organizacji imprez masowych wszystkie wydarzenia 

muzealne z udziałem publiczności są odwołane; 

7. Prowadzenie zajęć edukacyjnych jest możliwe tylko na terenie ekspozycji plenerowej 

w grupach maksymalnie do 15 osób z zachowaniem min. 2 m odległości od siebie; 

8. Na terenie Muzeum obowiązuje przestrzeganie przez zwiedzających reżimu 

sanitarnego: 

1) Zwiedzający mogą się poruszać w odległości nie mniejszej, niż 2 m od siebie, 

chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad 

dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną; 
2) Obowiązek ograniczonego kontaktu z pracownikami Muzeum (zachowanie 

dystansu min. 2 m); 

3) Obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, chustki lub 

maseczki, zarówno we wnętrzach, jak i na ekspozycjach plenerowych, z 

wyłączeniem dzieci do lat 4 oraz osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z 

powodu stanu zdrowia; 

4) Obowiązek odkażenia rąk po wejściu do kasy oraz przed wejściem na ekspozycję i 
po wyjściu z toalet udostępnianymi przez Muzeum środkami dezynfekującymi, 

znajdującymi się w dozownikach w strefie wejścia do budynku; 

5) Zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych (we własnym zakresie) na terenie 

Muzeum; 

9. Zależnie od intensywności ruchu turystycznego Muzeum zastrzega sobie możliwość 
zarządzenia półgodzinnej przerwy w ciągu dnia, przeznaczonej na dezynfekcję ciągów 

komunikacyjnych, sal ekspozycyjnych i toalet.  

 

IV. Zgody Dyrekcji wymaga: 
1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Dziedzińca Muzeum, 

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

3. Organizowanie akcji reklamowych, 

4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, 

wnętrza i architekturę Muzeum im. Przypkowskich w celach komercyjnych. 

 

V. Ochrona danych osobowych: 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie  o 

ochronie danych), informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Muzeum im. Przypkowskich jest 

Dyrektor Muzeum, z siedzibą w Jędrzejowie, przy pl. Kościuszki 7-8. 

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - Inspektor ochrony 

danych w Muzeum im. Przypkowskich: muzeumprzypkowskich@o2.pl, tel. 41 386 24 

45. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

- realizacji zadań statutowych Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 

- promocyjnych, 

- edukacyjnych, 

- związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną; 
- związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

- związanych z ochroną Pani/Pana interesów, 

- związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, 

- zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).  

4) dane podane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom 

trzecim. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 
- podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów 

prawa, 

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 
konieczność przetwarzania danych, 

- podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, podatkową. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa: 

- niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, 

- w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i 

zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy 

przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania 

nagród, 

- w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w 

którym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie zobowiązane jest do zachowania 

danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, 

- Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak 

wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą 
podlegały profilowaniu. 

 

VI. Przepisy końcowe: 
1. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

jego nieprzestrzeganie będzie skutkować wyproszeniem z Muzeum, bez zwrotu 

poniesionych kosztów; 

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy; 

3. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez 

pracowników Muzeum, również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 

 

 

DYREKTOR MUZEUM 

 


