
REGULAMIN ZWIEDZANIA 

EKSPOZYCJI MUZEALNEJ 
MUZEUM REGIONALNEGO IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE WRZEŚNI 

 
§ 1. 

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni udostępnia ekspozycje muzealne dla zwiedzających. 
 

§ 2. 
W muzeum znajdują się następujące sale ekspozycyjne: 1) Września i okolica w pradziejach i wczesnym średniowieczu, 2) Ziemia 
Wrzesińska w okresie walk niepodległościowych, 3) izba szkolna strajku dzieci wrzesińskich, 4) i 5) saloniki mieszczańskie z 
przełomu XIX i XX w., 6) sala wystaw czasowych. 
 

§ 3. 
Sale ekspozycyjne dostępne są dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach: 

poniedziałek   12.00 – 16.00 
wtorek      8.00 – 14.00 
środa    10.00 – 18.00 
czwartek     8.00 – 14.00 
piątek    10.00 – 16.00 
pierwsza sobota miesiąca  10.00 – 16.00 
czwarta niedziela miesiąca 12.00 – 16.00 

 
oraz w święta patriotyczne: 1 marca (Dzień Żołnierzy Wyklętych), 2 maja (Rocznica bitwy pod Sokołowem), 3 maja (Święto 

Konstytucji 3 Maja), 15 sierpnia (Dzień Wojska Polskiego), 11 listopada (Święto Niepodległości), 27 grudnia (Rocznica wybuchu 

powstania wielkopolskiego) muzeum czynne: 12.00-16.00. 

Dla grup liczących 10 i więcej osób istnieje możliwość zamówienia zwiedzania w innym terminie niż wyżej ustalony po 

wcześniejszym minimum dwutygodniowym uzgodnieniu z Dyrekcją Muzeum.  

 
§ 4. 

Wstęp na ekspozycję stałą (sale 1, 2, 3, 4 i 5) jest odpłatny. Jeden dzień tygodnia – poniedziałek, jest dniem wolnym od opłat za 
wstęp na wystawy stałe. Opłata lub wstęp wolny na wystawy czasowe jest zależna od rodzaju wystawy. Wysokość opłat za wstęp i 
korzystanie z sal ekspozycyjnych podana jest w cenniku muzealnym. Dyrektor może zwolnić z opłaty za wstęp. 

 
§ 5. 

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób. Grupa licząca 
więcej niż 15 osób zwiedza ekspozycje z przewodnikiem. Za zwiedzanie z przewodnikiem należy uiścić opłatę według cennika 
muzealnego. 

 
§ 6. 

Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez pracowników 
muzeum. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników muzeum.  
 

§ 7. 
W muzeum można zamówić przeprowadzenie lekcji muzealnej. Zasady udzielania lekcji muzealnych znajdują się w regulaminie 
lekcji muzealnych. 
 

§ 8. 
Podczas zwiedzania ekspozycji zabrania się: dotykania eksponatów, siadania na meblach oraz ślizgania się na posadzkach i 
parkietach. 
 

§ 9. 
Na ekspozycję nie wolno wnosić, spożywać żywności i napojów oraz palić tytoniu; zabrania się także wprowadzania i wnoszenia 
zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika).  
  

§ 10. 
Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca 
porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. W tych przypadkach decyduje 
obsługa ekspozycji. 
 

§ 11. 
Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła.  
 

§ 12. 
Wykonane podczas zwiedzania zdjęcia i materiał filmowy mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala 
się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnienie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum. 
 

§ 13. 
Zwiedzający ekspozycję korzystają z toalet w budynku bezpłatnie. 
 

§ 14. 
Muzeum zastrzega sobie prawo nie przyjęcia jak również przerwania zwiedzania w stosunku do grup i osób nie przestrzegających 

niniejszego regulaminu.  


