Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ………………………………………z dnia…………………………….
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO TERENU PARKOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

1.

2.

3.

Zewnętrzny teren parkowy będący własnością Muzeum Śląskiego jest obiektem publicznie dostępnym,
przeznaczonym do celów rekreacyjnych, monitorowanym i podlegającym nadzorowi służb
bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego.
Każda osoba korzystająca z terenu parkowego zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów porządkowych i stosowania się do zaleceń służb bezpieczeństwa Muzeum
Śląskiego.
Osoby korzystające z terenu parkowego Muzeum zobowiązane są w szczególności do:
a) zachowania 2-metrowej odległości od innych osób i unikania gromadzenia się w grupach nie
większych niż 5 osób (nie dotyczy osób zamieszkujących razem, dzieci do lat 4 oraz asystentów osób
z niepełnosprawnościami),
b) zachowania podwyższonych standardów w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
c) niezwłocznego informowania pracowników Muzeum Śląskiego w przypadku wystąpienia na terenie
parku okoliczności, które mogą się przyczynić do zintensyfikowania zagrożenia zarażeniem COVID-19
lub inną chorobą zakaźną.

4.

W szczególności na terenie parkowym Muzeum Śląskiego niedozwolone jest:
• zaśmiecanie i zanieczyszczanie dróg i trawników,
• niszczenie zieleni,
• parkowanie pojazdów mechanicznych i rowerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
• nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
• prowadzenie psów bez smyczy i kagańca,
• prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia dyrekcji
Muzeum,
• organizowanie akcji agitacyjnych, demonstracji politycznych, religijnych czy ideologicznych bez
pisemnego zezwolenia dyrekcji Muzeum,
• eksponowanie znaków i symboli politycznych i religijnych lub uważanych społecznie za obraźliwe,
• dewastowanie infrastruktury znajdującej się w przestrzeni parkowej, w szczególności obiektów
zabytkowych,
• spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
• zakłócanie spokoju i komfortu innych użytkowników przestrzeni.

5.

Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione na terenie
zewnętrznym Muzeum. W przypadku ustalenia właściciela mienia będzie on obciążony kosztami jego
usunięcia.

6.
7.

Na terenie Muzeum Śląskiego obowiązuje zakaz wykonywania lotów modelami latającymi oraz
bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną oraz video i wykorzystanie materiałów
na potrzeby promocji Muzeum Śląskiego.

Życzymy miłego pobytu.
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