Regulamin postępowania dla Zwiedzających Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, dotyczący
działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19

§1
Niniejszy regulamin wydany jest przez Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, zwanego dalej
„Dyrektorem”, w ramach jego kompetencji.
§2
1. Do zwiedzania udostępnia się dziedziniec zamkowy, wnętrza dworu barokowego, galerię wystaw
czasowych w piwnicach gotyckich, pierwszą kondygnację wieży bramnej z przejściem na most zwodzony
i pomost przed wieżą, i taras nad piwnicą, pomost na przygródku oraz ogrodzony teren wokół muzeum za
wyłączeniem placu zabaw.
2. Ustala się godziny otwarcia muzeum :
w tygodniu: od wtorku do soboty : 10.00-16.00
w niedziele 11.00-16.00
4. Ostatnie wejście do dworu: od wtorku do soboty godz.15.00 do galerii: 15.25
w niedziele godz.15.10 do galerii: 15.35
5. Wnętrza będą udostępniane:
a) od wtorku do soboty w godzinach
DWÓR
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
PRZERWA
12.55
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00

GALERIA
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.30
12.55
PRZERWA

13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
15.25

b) w niedziele w godzinach:
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5. Ustala się cenę za bilet wstępu:
- bilet normalny: 10 zł
- bilet ulgowy:

6 zł

6. Podstawą wejścia do wnętrz dworu, galerii wystaw czasowych w piwnicach gotyckich i na
pierwszą kondygnacja wieży bramnej jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
§3
1. Określa się maksymalną ilość osób zwiedzających udostępnione pomieszczenia
w dworze barokowym, piwnicach gotyckich i na wieży bramnej :
- dwór barokowy:

do

15 osób

- galeria wystaw czasowych w piwnicach gotyckich:

do

10 osób

- sala na I kondygnacji wieży:

do

5 osób

muzeum:

W/w ograniczeniom nie podlegają osób wymienione w § 4 pkt. 8, oraz z zastrzeżeniem § 4 pkt. 10:
2. CZAS POBYTU WE WNĘTRZACH:
we dworze:

do 25 minut

w galerii:

do 25 minut

3.Wstrzymuje się do odwołania grupowe zwiedzania muzeum z przewodnikiem.
oraz organizację imprez, wernisaży, koncertów itp. oraz lekcji muzealnych.
Wyższe kondygnacje wieży
są wyłączone ze zwiedzania
aż do odwołania.
§4

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb
ochrony muzeum i dyżurnych pracowników merytorycznych.
2. Przed wejściem do muzeum/punktu kasowego/sklepu muzealnego należy zdezynfekować ręce
płynem/żelem do dezynfekcji, dostępnym w widocznym miejscu.
3. Osoby, które chcą wejść do wnętrza dworu , galerii i do pomieszczenia na 1. kondygnacji wieży
oczekują na zewnątrz, zachowując między sobą bezpieczną odległość 2 metrów (nie dotyczy osób
wymienionych w § 4 pkt. 8).
4. Należy unikać podawania dłoni, dotykania oczu, nosa i ust.
5. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy,
kasku ochronnego, odzieży lub jej części, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697 z dnia 2020.04.19).
6. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 4 roku życia,
- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust
lub nosa.
7. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
- w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
- w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
- w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
8. Podczas pobytu i zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób, wynoszącą
co najmniej 2 metry. Wyłączone z tego obowiązku są:
– osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
– osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
9. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących.
10. Ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w obiektach wskazanych powyżej
nie dotyczą rodzin. Muzeum nie weryfikuje powyższej informacji – opiera się wyłącznie
na oświadczeniu uzyskanym od zainteresowanych zwiedzaniem.

