REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Śląskiego w Katowicach

1. Warunkiem wejścia na teren sal ekspozycyjnych jest posiadanie ważnego biletu.
2. Zwiedzający obowiązani są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki itp.)
oraz parasoli, a także wszelkich toreb, plecaków, dużych torebek damskich, przekraczających
wymiary: 35x30x15 (cm) itp. Szatnia jest bezpłatna.
3. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
Urządzenia do ogłuszania;
Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
Narzędzia robocze;
Tępe narzędzia;
Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
Substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
Środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla
środowiska;
i) Materiały i płyny o właściwościach żrących (np. baterie elektryczne i rtęć – również jako
składnik urządzeń i instrumentów;
j) Spraye służące samoobronie;
k) Napoje alkoholowe.
4. Osoby wchodzące do Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy
elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
5. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez
przewodników oraz pracowników obsługi i służb ochrony Muzeum.
6. W salach wystawowych Muzeum obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
W szczególnych przypadkach zakaz ten może zostać odwołany przez Dyrektora Muzeum.
7. Na terenie całego Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Eksponaty wpisane do inwentarza muzealiów nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
9. Łącznie, w przestrzeni wystawienniczej może znajdować się maksymalnie do 1000 osób.
10. O zmniejszeniu liczby osób o której mowa w punkcie 9 decyduje każdorazowo obsługa Muzeum,
kierując się wytycznymi konserwatorskimi i względami bezpieczeństwa wprowadzonymi dla danej
wystawy/prezentacji.
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11. Fotografowanie jest dozwolone bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu tylko i
wyłącznie do użytku prywatnego. Z uwagi na brak licencji na wykorzystywanie wizerunków do
celów innych niż wystawiennicze fotografowanie może być całkowicie zabronione o czym
informuje zwiedzających obsługa Muzeum Śląskiego.
12. Oprowadzanie grup wycieczkowych, szkolnych czy prowadzenie lekcji na terenie Muzeum
Śląskiego, w szczególności w przestrzeniach wystawowych, przez przewodników, edukatorów
lub inne osoby nie będące pracownikami muzeum bez zgody dyrekcji muzeum jest zabronione.
13. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu zbiorów i pozostałego mienia, zakłóca porządek zwiedzania innym
osobom, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym będą zmuszone
opuścić Muzeum.
14. Na terenie Muzeum Śląskiego nie mogą być prowadzone żadne działania osób zaangażowanych w
życie polityczne, społeczne i religijne, jak i organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych,
związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.
15. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych jest
niedozwolone.
16. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa i służby ochrony Muzeum są
uprawnione do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę
niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się
tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela policji
w celu podjęcia interwencji.
17. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na
potrzeby promocji Muzeum Śląskiego.
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REGULATIONS FOR VISITORS
of Muzeum Śląskie in Katowice
1. In order to be admitted to exhibition rooms, visitors must be in possession of a valid ticket.
2. Visitors are obliged to leave their outerwear (coats, jackets, etc.) and umbrellas in the
cloakroom. This also applies to any bags, backpacks and large handbags with dimensions
exceeding 35x30x15 cm, etc. The cloakroom can be used free of charge.
3. Visitors must not bring dangerous materials and items inside the Museum. These include, for
example:
a. Guns, firearms and other devices that discharge projectiles;
b. Stunning devices;
c. Objects with a sharp point or sharp edge;
d. Workmen’s tools;
e. Blunt instruments;
f. Explosives and incendiary substances and devices;
g. Radioactive or oxidising substances, bleaching agents;
h. Toxic substances, such as insecticidal sprays, infectious substances or substances
which are dangerous for the environment;
i. Corrosive materials and liquids (e.g. electric batteries and mercury – also as a
component of devices and instruments);
j. Self-defence sprays;
k. Alcoholic beverages.
4. Visitors entering the Museum and their luggage may be subject to security inspection with the
use of electronic equipment for detection of dangerous materials and items.
5. During their visit at the Museum, visitors must follow instructions of guides, service employees
and security personnel of the Museum.
6. Visitors must not consume food and beverages inside exhibition rooms in the Museum. In
certain cases, this prohibition may be lifted by the Director of the Museum.
7. Smoking of tobacco products is prohibited in the entire Museum.
8. Visitors must not touch exhibits entered in the inventory of collections.
9. In total, a maximum number of 1,000 visitors are allowed in the exhibition space.
10. The number of visitors referred to in item 9 above may be reduced – in each case, this shall
be decided by the Museum staff in accordance with conservator’s guidelines and safety
considerations for the given exhibition/presentation.
11. Visitors are allowed to take photographs without the use of additional lighting or a tripod and
for private use only. Photographing may be strictly prohibited due to lack of licence for use
of images for purposes other than exhibition. In such a case, visitors will be informed of the
fact by the staff of Muzeum Śląskie.
12. It is prohibited for guides, educators or other persons who are not employees of the museum
to guide tour or school groups or conduct classes at Muzeum Śląskie, in particular in exhibition
spaces, without the consent of the museum management.
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13. Persons under the influence of alcohol or drugs as well as persons behaving in ways
endangering the safety of collections and other property, disturbing other persons’ visits or
violating the generally accepted standards of behaviour in public places will be required to
leave the Museum.
14. Muzeum Śląskie does not allow any activity of persons involved in political, social and religious
life or political organisations, associations and parties, religious associations and nongovernmental organisations on the premises.
15. Animals other than guide dogs accompanying disabled persons are not allowed inside the
Museum.
16. In the event of violation of the above-mentioned prohibitions, the Museum’s staff and security
personnel are authorised to take appropriate action, in particular admonish, reprimand
persons who are behaving in an inappropriate manner, and ask such persons to leave the
Museum in the event they fail to follow the rules or call for police intervention if they refuse
to do so.
17. Participation in activities and events organised by Muzeum Śląskie in Katowice constitutes
consent to being recorded in photos and such photos being used for promotion of Muzeum
Śląskie.
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