
Tymczasowy Regulamin Zwiedzania Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego w
związku z  wdrożeniem etapu II znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii,

obowiązujący od dnia 11.05.2020 r. do odwołania
na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 05.05.2020 r. 

GODZINY ZWIEDZANIA MUZEUM
 Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od  wtorku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00, w piątek w godz.

12.00 – 18.00,  w sobotę i niedzielę w godz. 11.00 – 15.00, w poniedziałek – Muzeum jest nieczynne dla
zwiedzających  ( ustawowy dzień konserwatorski),  biuro czynne  od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 – 16.00
TYMCZASOWE OGRANICZENIA

 Ograniczenie liczby zwiedzających: 
W Muzeum może przebywać jednocześnie do 10 osób (  do 6 osób sala wystaw czasowych,  do 2 osób –
sala odczytowa,  sale  ekspozycji  stałych max 1  osoba w pomieszczeniu,  wyjątek wystawa przyrodnicza  
i historyczna – tu do 2 osób w każdej sali)

 Zmiana tras zwiedzania: 
udostępnione  zostają  dla  zwiedzających  wystawy  czasowe  oraz  ekspozycje  stałe:  etnograficzna,
archeologiczna, historyczna i przyrodnicza. Tymczasowo zamknięta zostaje dla zwiedzających ekspozycja  
w pałacowej wieży na I, II i III piętrze

 Do odwołania zawieszona  zostaje działalność edukacyjna Muzeum ( w tym spotkania, wykłady, wernisaże,
lekcje, warsztaty, itp.)

 Do odwołania zawieszona  zostaje możliwość przyjmowania i oprowadzania grup zorganizowanych
 Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z szatni
 Do odwołania niedostępne jest  dla publiczności korzystanie z biblioteki muzealnej
 Do odwołania zawieszone zostają spotkania kolekcjonerów i filatelistów
 Konsultacje merytoryczne, udostępnianie informacji o zasobach oraz kontakt bezpośredni z pracownikami

merytorycznymi  należy  uzgadniać  telefonicznie  44 724  48  48  lub  elektronicznie:
info@muzeumtomaszow.pl. Zalecane jest unikanie kontaktu bezpośredniego.

 Do odwołania ograniczona zostaje możliwość udostępniania zbiorów i inwentarzy papierowych. Wskazane
jest  udostępnianie  skanów  ,  zdjęć   obiektów  i  materiałów  w  formie  elektronicznej  po  wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.

 Obowiązkiem  pracowników   Muzeum  jest  dbałość  o  bezpieczeństwo  i  ochronę  zbiorów  muzealnych,
bezpieczeństwo  zwiedzających  i  swoje  przy  wypełnianiu  wymogów  sanitarnych  (  używane  środki  do
odkażania są nieobojętne chemicznie i mają działania korozyjne)

 ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ PRACOWNIKÓW MUZEUM OBOWIĄZUJE WYMÓG STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, CO OZNACZA OBOWIĄZEK:
- noszenia maseczek ochronnych,
- zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób
- dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu
- niedotykania oczu, ust i nosa
- unikania gromadzenia się w grupach
- unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi
- stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego
Osoby, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, 
proszone są  o pozostanie w domu.
 - w przypadku podejrzenia zachorowania, mierzona będzie temperatura pracownikom 
i zwiedzającym, a także  gdy osoby przejawiają objawy choroby lub znajdują się w grupie osób, które nie 
mają obowiązku noszenia maseczki

mailto:info@muzeumtomaszow.pl


Pozostałe zasady:
1. Ceny biletów na poszczególne ekspozycje regulują Zarządzenia Dyrektora Muzeum. Cennik jest dostępny 
w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumtomaszow.pl . Muzeum oferuje do sprzedania 
bilety normalne, ulgowe i rodzinne ( 2+3)                                                                                                                        
2. Wstęp wolny do Muzeum posiadają:

 Dzieci do 7-go roku życia.                                              
 Posiadacze Tomaszowskiej Karty Mieszkańca uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania 

wystaw stałych w niedzielę.                                                                                               
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za 
wstęp do muzeów są:                                                                                           

 legitymacje szkolne, studenckie                                                                                                  
 legitymacje emeryta – rencisty,                                                                                          
 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,             
 legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt2,             

legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 
pkt 4 i § 2 pkt 1,                                                                                                       

 zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,                
 legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,                                        
 Karta Polaka,                                                                                                                         
 Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 755) – cena biletu wstępu 2 zł/osobę,                      

 dokumenty potwierdzające wiek,                                                                                                   
 inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania 

z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.                                     

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu 
pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub 
zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.                                               

3. Wstęp bezpłatny na wystawy stałe obowiązuje w soboty.

4. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne .      
                                                                        
5. Muzeum jest nieczynne w następujące dni świąteczne :                                                                      
1 stycznia – Nowy Rok                                                                                                                         
6 stycznia – Święto Trzech Króli                                                                                                     
pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
1 Maja – Święto Pracy                                                                                                                            
3 Maja – Dzień Konstytucji 3. Maja  
Boże Ciało                                                                                                  
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny                                                 
1 listopada – Wszystkich Świętych                                                                                                      
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości                                                                                
25 grudnia - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Zarządzeniem Dyrektora godziny pracy w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w Wigilię oraz 31 grudnia godziny 
pracy mogą zostać zmienione.                                                                         
Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.       

ZWIEDZANIE MUZEUM 
1. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.
2. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia.
3. Osoby zwiedzające indywidualnie nie rezerwują wstępu do Muzeum.

http://www.muzeumtomaszow.pl/


4. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń opiekunów ekspozycji.

INFORMACJE PORZĄDKOWE I OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
1. Dzieci niepełnoletnie mogą poruszać się po ekspozycjach jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów,
którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
2. Bagaż, a szczególnie duże torby i pakunki należy pozostawiać w holu Muzeum. 
3. W Muzeum obowiązuje zakaz:

 wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 spożywania artykułów spożywczych,
 spożywania alkoholu i substancji odurzających,
 zwiedzania ekspozycji po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 hałaśliwego zachowania się i biegania,
 ślizgania się po posadzkach.

ZASADY FOTOGRAFOWANIA WNĘTRZ MUZEUM 
 tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są teren, 

obiekt oraz ekspozycje Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego  w zakresie własnego 
użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora,

 utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są teren, 
obiekt oraz ekspozycje Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego  nie jest 
równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach 
upubliczniania lub komercyjnych,

 utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są teren, obiekt oraz ekspozycje 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego  nie mogą być rozpowszechnianie lub 
publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody dyrektora Muzeum w 
Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego 

 niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji, muzealiów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy 
błyskowej oraz statywu,

 tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są teren, 
obiekt oraz ekspozycje Muzeum w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga 
uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego,

 dokumentowanie imprez, spotkań i obiektów muzealnych do celów dziennikarskich jest bezpłatne, 
lecz wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej i uzgodnienia z dyrektorem.

 Fotografowanie wystaw czasowych jest możliwe po uzyskaniu zgody kuratora ekspozycji 
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie.

 Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:                                               
 1)   osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;                                                                    
2)   osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. 
Ostrowskiego z siedzibą - adres: ul. P.O.W 11/15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie dr Agaty Kołodziejskiej, z którym można 
się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 500-833-222 lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem 
z usług Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego i na podstawie :



a) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
369), 
b) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 862; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 152),
c) 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), - 
art. 6, ust. 1, pkt. B,
d) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
d) udzielonej zgody.
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem organów i instytucji publicznych na złożony 
przez nie wniosek zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z 
usług Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego ( art. 17, pkt.1, ust. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i jeśli nie powstały żadne 
zobowiązania wobec w/w placówki – art. 17, pkt. 3, ust. e - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.)
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (art.17 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub 
ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( art.21 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a także prawo do przenoszenia 
danych ( art.20  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r.).
9. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do 
organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

UREGULOWANIA KOŃCOWE
 Wszelkich informacji dotyczących wystaw dyżurujący pracownicy merytoryczni Muzeum
 W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do 

natychmiastowego opuszczenia Muzeum wskazanymi wyjściami ewakuacyjnymi.
 Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu






