REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki

Zgodnie z § 9. Regulaminu Muzeum Historii Komputerów, Dyrektor Muzeum Historii Komputerów
i Informatyki ustala następujący regulamin zwiedzania Muzeum.

Informacja ogólne
1. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki (MHKI) jest czynne okresowo, w wybrane dni
tygodnia. Aktualny terminarz dostępny jest na stronie:
http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/zwiedzanie_muzeum_komputerow/zwiedzanie_za
bytki_komputerowe.html
2. Ze względów organizacyjnych, zwiedzanie MHKI wymaga wcześniejszego zgłoszenia
telefonicznego na nr: 32 4130890 lub mailowego na adres:
zwiedzanie@muzeumkomputerow.edu.pl).
3. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną MHKI jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub
zaproszenia.
4. Wykupienie biletu wstępu lub przyjęcie zaproszenia do MHKI jest równoznaczne ze
zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum określa
Dyrektor MHKI, w formie ogłoszeń na stronie internetowej
(www.muzeumkomputerow.edu.pl) lub
www.facebook.com/MuzeumHistoriiKomputerowIInformatyki.
6. Ulgi oraz zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum określa Dyrektor Muzeum.
Zwiedzanie Muzeum
7. Ekspozycję MHKI można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, jednak
jedynie pod nadzorem przewodnika wyznaczonego przez MHKI.
8. MHKI nie określa minimalnego wieku dla zwiedzających.
9. Osoby poniżej 14 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję Muzeum jedynie pod opieką osoby
dorosłej.
10. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu zwiedzania wymaga powiadomienia o tym fakcie
Muzeum. Zawiadomienie Muzeum powinno być wykonane w formie mailowej na adres:
zwiedzanie@muzeumkomputerow.edu.pl lub telefonicznie na nr: 32 4130890.
11. Informacji uzupełniających udziela Biuro MHKI (tel. 32 4130890).

Przepisy porządkowe
12. Zabrania się wstępu na ekspozycję Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych
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zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz
osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
Osoby wymienione w ust. 15 niniejszego Regulaminu, przebywające na terenie ekspozycji
MHKI, mogą zostać pozbawione prawa zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
Plecaki, torby, walizki, można wnosić na teren ekspozycji MHKI, jedynie za zgodą
przewodnika.
Na terenie ekspozycji MHKI obowiązują zakazy:
a. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
b. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
c. palenia tytoniu;
d. jedzenia i picia;
e. używania ognia.
Zabrania się, bez zgody Dyrekcji MHKI:
a. prowadzenia działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
b. organizowania sympozjów, konferencji, akcji reklamowych, spotkań o podobnym
charakterze;
c. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających eksponaty oraz wnętrze MHKI, w
celach komercyjnych.
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