Regulamin zwiedzania w Miejskim Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
1. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do MMZ. Bilet wstępu
należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas zwiedzania.
2. Kasa muzealna jest zamykana na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Zamknięcie
muzeum oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę
muzeum, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania odzieży i rzeczy
przechowywanych w szatni.
Godziny pracy kasy : wtorek- piątek: 9.00–16.30, sobota – niedziela: 10.00-17.30
Godziny pracy Muzeum: wtorek – piątek: 9.00 – 17.00, sobota – niedziela: 10.00 – 18.00
3. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu muzeum.
4. Zwiedzając może pozostawić w szatni lub szafkach wierzchnie okrycia, plecaki, torby,
parasole i inne duże przedmioty.
5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni i szafkach drogocenne
przedmioty, dokumenty i pieniądze.
6. Muzeum nie przyjmuje do depozytu żadnego rodzaju broni.
7. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do
celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne
wymaga zgody dyrektora Muzeum.
8. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz biegania po ekspozycji, dotykania eksponatów, gablot
muzealnych i innych ekspozytorów.
9. Wnoszenie i spożywanie jedzenia oraz napojów w salach wystawowych jest zabronione.
10. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy
psów przewodników.
11. Wstęp dzieci do lat 12 następuję tylko pod opieka osoby dorosłej.
12. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających.
13. W przypadku grup nieletnich personel muzeum nie przejmuje opieki nad zwiedzającymi
podczas zwiedzania.
14. Muzeum jest monitorowane.
15. Muzeum jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi
dziećmi. Jest wyposażone w windy i przewijak.
16. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem trwa od 40 min do 90 min. Zwiedzanie indywidualne w
zależności od zainteresowania zwiedzającego.
17. Audioprzewodniki wydawane są na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
18. Audioprzewodniki wydawane są osoba od 7 roku życia.

