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REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WNĘTRZ 

W OTWOCKU WIELKIM – ODDZIAŁU MUZEUM 

NARODOWEGO W WARSZAWIE 

 

Rozdział 1 

WSTĘP, GODZINY OTWARCIA 

 

1. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – Oddział Muzeum Narodowego 

w Warszawie (dalej zwane: „Muzeum”) jest czynne sezonowo. Szczegółowe daty 

znajdują się na stronie internetowej Muzeum pod adresem: 

www.otwock.mnw.art.pl. 

2. Muzeum jest czynne w godzinach: 

a. Wtorek – piątek: 10:00-16:00, 

b. sobota – niedziela: 10:00-18:00. 

3. Aktualne informacje dotyczące cen biletów wstępu znajdują się na stronie 

internetowej Muzeum. 

4. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycję: 

a. od wtorku do piątku: o godzinie 15:30, 

b. w soboty oraz niedziele: o godzinie 17:30. 

5. W przypadku chęci zwiedzania Muzeum w grupie, należy dokonać rezerwacji 

mailowo pod adresem mailowym: otwock@mnw.art.pl lub telefonicznie 

pod numerem 22 769 43 06 minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.  

6. Z powodu bezpieczeństwa liczba osób mogących przebywać jednocześnie 

w Muzeum jest ograniczona. Wejścia będą na bieżąco regulowane w zależności 

od płynności ruchu turystycznego. 

7. Muzeum organizuje wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Oferta oraz szczegółowe 

informacje dotyczące zasad uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej 

Muzeum. 

 

 

Rozdział 2 

ZASADY ZWIEDZANIA WYSTAW 

 

1. Zwiedzanie i przebywanie w Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów  

prawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Muzeum. 

http://www.otwock.mnw.art.pl/
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2. Przed wejściem do Muzeum należy zdezynfekować ręce za pomocą płynu 

odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych. 

3. W toaletach oraz przed wejściem na wystawę udostępniono środki ochrony 

osobistej (płyny dezynfekcyjne). 

4. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających 

na wystawie. Szczegółowe informacje rozmieszczono przy wejściu na ekspozycję 

lub są przekazywane przez osoby dozorujące wystawę. 

5. Wypełnianie wymogów sanitarnych lub konserwatorskich (np. odkażanie, 

czyszczenie, wentylacja pomieszczeń) może wiązać się z koniecznością 

wyłączenia ze zwiedzania wystawy lub jej części.  

6. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zastrzega sobie prawo 

do wyłączania dostępności dla zwiedzających przestrzeni ekspozycyjnych 

ze względu na pełnione przez Muzeum funkcje reprezentacyjne i państwowe. 

7. Dodatkowo w Muzeum obowiązują następujące zakazy:  

a) wnoszenia broni palnej, 

b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa 

asystenta), 

d) wnoszenia okryć wierzchnich na wystawę, 

e) wnoszenia na ekspozycję dużych plecaków, toreb, walizek, kijów do nordic 

walking oraz wszelkich przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 

eksponatów, 

f) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 

g) jedzenia i picia na wystawie, 

h) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

i) prowadzenia rozmów telefonicznych na wystawie,  

j) siadania na meblach stanowiących element ekspozycji, 

k) ślizgania się po posadzkach, 

l) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy 

eksponatach oraz w salach ekspozycyjnych, 

m) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. 
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Rozdział 3 

ZASADY ZWIEDZANIA PARKU 

 

1. Na terenie parku obowiązuje ruch pieszy. 

2. Rowerzyści mogą swobodnie poruszać się po terenie Parku tylko przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, w sposób niezagrażający innym użytkownikom parku 

(pieszym).  

3. Psy mogą być wprowadzane do Parku tylko na smyczy. 

4. Poruszanie się na hulajnogach elektrycznych oraz pojazdami silnikowymi 

(z wyłączeniem transportu muzealnego i zaopatrzenia, pojazdów 

uprzywilejowanych oraz w celu wjazdu na parking) jest zakazane. 

5. Park jest otwarty w godzinach: 

a) wtorek – piątek: 10.00-18.00, 

b) sobota – niedziela: 10.00-19.00. 

6. Wstęp do parku jest bezpłatny. 

7. Na terenie parku znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking. 

8. Na terenie parku należy stosować się do zaleceń sanitarnych wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

9. Na terenie parku obowiązują następujące zakazy: 

a) zakłócania porządku, m.in.: hałasowania, biegania, jazdy na hulajnogach 

elektrycznych, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych 

odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD, 

b) śmiecenia, 

c) kąpieli w jeziorze, 

d) rozwieszania hamaków między drzewami, 

e) pozostawiania dzieci do 12. roku życia bez opieki, 

f) wzniecania i używania ognia, w tym grillowania, 

g) niszczenia roślin i wspinania się na drzewa, 

h) straszenia i łapania zwierząt, 

i) wprowadzania psów bez smyczy, 

j) przebywania w stroju plażowym. 

10. Osoby wprowadzające zwierzęta zobowiązane są do sprzątania po nich. 
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11. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego, 

ani przeszkadzać zwiedzającym. Materiał może być wykorzystany jedynie 

do celów niekomercyjnych. 

12. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku złych warunków atmosferycznych 

zwiedzający będą proszeni o opuszczenie parku. 

 

Rozdział 4 

REGULACJE KOŃCOWE 

 
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane 

do stosowania się do poleceń pracowników Muzeum oraz pracowników ochrony, 

również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 

2. Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum nie mogą zakłócać ruchu 

turystycznego ani przeszkadzać zwiedzającym. Zastrzega się możliwość zakazu 

utrwalania wizerunków zabytków nienależących do Muzeum. Zgody Dyrektora 

Muzeum Narodowego w Warszawie wymaga fotografowanie i filmowanie 

z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów i innych 

akcesoriów oraz w celach komercyjnych. 

3. Zgody Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie również wymaga: 

a. prowadzenie na terenie Muzeum działalności artystycznej i gospodarczej 

(w tym akwizycji usług), 

b. organizowanie imprez, zbiórek pieniędzy, zgromadzeń publicznych oraz akcji 

protestacyjnych i agitacji, 

c. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów na terenie Muzeum, 

d. umieszczanie reklam i ogłoszeń. 

4. Zwiedzający mogą – podobnie jak ich bagaż – zostać przy wejściu poddani kontroli 

z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów  

i przedmiotów niebezpiecznych. 

5. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie może wprowadzać czasowe zmiany 

w zakresie dni i godzin otwarcia Muzeum, bez konieczności zmiany treści 

niniejszego Regulaminu. 

6. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r.  

 


