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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 10/2022 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie 

z dnia 09.05.2022 

 
 

Regulamin „Nocy Muzeów” w Domu Muzealnym 

1. Noc Muzeów” w Domu Muzealnym, odbywa się w dniu 14 maja 2021 r. w godzinach 

18.00 – 24.00, w budynku przy ul. Szpitalnej 4A, 27-500 Opatów. 

2. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, do budynku Domu Muzealnego nie zostaną 

wpuszczone osoby: 

a) będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych 

lub innych podobnie działających, 

b) posiadające broń, materiały wybuchowe i pirotechniczne, pojemniki pod ciśnieniem, 

alkohol, narzędzie ostre, itp. przedmioty, 

c) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób, stwarzający 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

3. Na terenie budynku Domu Muzealnego obowiązuje całkowity zakaz: spożywania 

alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie 

działających, palenia tytoniu oraz wprowadzania psów i innych zwierząt. 

4. Zwiedzanie odbywa się o pełnych godzinach z przewodnikiem – pierwsze zwiedzanie 

rozpoczyna się o godz. 19.00, ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o godz. 23.00. 

5. Zwiedzanie w ramach „Nocy Muzeów” odbywa się w formule bezpłatnej. 

6. Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń 

pracowników Domu Muzealnego. 

7. Zwiedzającym zabrania się zabierania ze sobą jakichkolwiek przedmiotów 

stanowiących własność Domu Muzealnego (z wyjątkiem materiałów reklamowych/ 

promocyjnych) oraz niszczenie i dewastowania mienia należącego do Domu 

Muzealnego. 

8. Ze względów bezpieczeństwa Dom Muzealny zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

liczby osób przebywających jednorazowo w obiekcie. 

9. Zwiedzającym zabrania się pozostawiania na terenie Domu Muzealnego jakichkolwiek 

przedmiotów. 

10. Na wypadek alarmu i ewakuacji, zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego 

stosowania się do poleceń pracowników, natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń 

Domu Muzealnego, najbliższymi, wskazanymi przez pracowników drogami 

ewakuacyjnymi. 

11. Z przyczyn niezależnych, Dom Muzealny zastrzega sobie możliwość przerwania „Nocy 

Muzeów” lub jej zakończenia o innej godzinie niż wskazana w pkt. 1. 

12. Zwiedzający i osoby będące w pomieszczeniach Domu Muzealnego wyrażają zgodę na 

upowszechnianie wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych 

i prezentacjach na potrzeby celów reklamowych oraz promocyjnych Domu 

Muzealnego,  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
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autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022r. poz. 655. z późn. 

zm). 

13. Zwiedzający Dom Muzealny zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegania jego zapisów. 
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