REGULAMIN ZWIEDZANIA ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

1. Do wstępu na teren parku uprawnia bilet wstępu lub zaproszenie wystawione przez Dyrektora
Żywieckiego Parku Etnograficznego. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
2. Grupy pod opieką przewodnika mogą rozpocząć zwiedzanie wyłącznie o pełnych godzinach, chyba że
opieka przewodnicka została zarezerwowana drogą telefoniczną lub mailową na inną godzinę
z co najmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie ostatniego zwiedzania możliwe jest na godzinę
przed zamknięciem.
Szczegóły związane z ofertą edukacyjną ŻPE zamieszczone są w zasadach zamawiania muzealnych
zajęć edukacyjnych (do pobrania na stronie http://etnopark.pl/oferta_edukacyjna)
3. Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem wynosi 20 zł za grupę do 15 osób. W przypadku grupy liczącej
więcej niż 15 osób należy uiścić opłatę za odpowiednią liczbę przewodników, którzy będą sprawowali
opiekę nad zwiedzającymi.
4. Wstęp do niektórych izb budynków możliwy jest wyłącznie pod opieką przewodnika.
5. Udostępnienie terenu parku w celu przeprowadzenia sesji fotograficznej i/lub filmowej wymaga zgody
Dyrektora oraz indywidualnego ustalenia ceny i podpisania umowy.
6. Cena udostępnienia terenu parku w celu przeprowadzenia ślubnej sesji fotograficznej i/lub filmowej
wynosi od 80,00 zł. do 100 zł. Opłata uprawnia do korzystania w tym celu z terenu parku przez jeden
dzień w czasie godzin otwarcia, oraz wstępu do niektórych obiektów – po wcześniejszym ustaleniu.
7. Zwiedzanie parku możliwe jest we wszystkie dni roku poza: 1 i 6 stycznia, 1 i 11 listopada, 25 – 26
grudnia, Wielką Sobotą oraz pierwszym i drugim dniem Świąt Wielkanocnych. Liczba dni, w które Muzeum
jest wyłączony ze zwiedzania może ulec zmianie.
8. Od 1.11 do 31.03 zwiedzanie możliwe jest wyłącznie przez grupy min. 10 os., po zgłoszeniu chęci
zwiedzania drogą telefoniczną lub mailową z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
9. Ze względów bezpieczeństwa, z powodu prowadzonych prac budowlanych, konserwatorskich lub
w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do części terenu parku, wnętrz budynków lub izb może zostać
ograniczony lub całkowicie wyłączony.
10. Na terenie parku obowiązuje ruch pieszy. Poruszanie się możliwe jest wyłącznie po wysypanych
kamieniem alejkach. Chodzenie po trawie możliwe jest tylko w przypadku dojścia do drzwi wejściowych
budynków, w najkrótszej linii od alejki.
11. Wjazd na teren parku jakichkolwiek pojazdów silnikowych wymaga zgody Dyrektora lub pracowników.

12. Na terenie parku zabrania się:
- spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu, używania
i rozniecania ognia
- zrywania i zbierania wszelkich roślin (w szczególności ziół i kwiatów) grzybów, owoców
- wchodzenia na teren upraw i ogrodów oraz do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania
- spożywania posiłków oraz napojów we wnętrzach budynków
- dotykania eksponatów, elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz
- używania systemów wyciągu wody ze studni (kołowrót, żuraw)
- używania w czasie fotografowania i filmowania wewnątrz budynków statywów, lamp błyskowych lub
innych źródeł światła, o ile fotografowanie i filmowanie nie odbywa się na podstawie pkt. 5 i 6 niniejszego
regulaminu
13. Wszelkie zwierzęta wprowadzane na teren parku muszą znajdować się na uwięzi. Zwiedzający
wprowadzający jakiekolwiek zwierzę na teren parku jest za nie odpowiedzialny.
14. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie pozostające na terenie parku ponoszą ich opiekunowie.
15. Za rzeczy pozostawione na terenie parku Dyrektor ani pracownicy parku nie ponoszą
odpowiedzialności.
16. O zauważeniu na terenie parku ognia lub innego niebezpieczeństwa dla zdrowia bądź życia
zwiedzający są obowiązani niezwłocznie powiadomić pracowników parku.
17. Dyrektor lub pracownicy parku mają prawo odmówić wstępu na teren parku (także w dniu bezpłatnego
wstępu) osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów,
zakłóca porządek zwiedzania lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
Z tych samych powodów zwiedzający mogą zostać siłą usunięci z terenu parku.
18. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycja) oraz organizowanie akcji
reklamowych, spotkań, happeningów itp. wydarzeń wymaga zgody Dyrektora.
19. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona w poniedziałki
w godz. 11.00 – 15.00.
Opracowano na podstawie Aneksu do Zarządzenia Dyrektora Żywieckiego Parku Etnograficznego
nr 15/2014 z dnia 4 marca 2016 r.

Wstęp na teren parku oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz
zobowiązanie do jego przestrzegania.
Kontakt: tel. 534 631 330, e-mail: etnopark@slemien.pl

