Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ODDZIAŁ W KATOWICACH
Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA
Regulamin
§1 Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Muzeum
Hutnictwa Cynku – Walcownia (dalej zwanym Muzeum) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia
dochodzi poprzez zakup biletu, podpisanie zlecenia / umowy, opłatę turystyczną.
2. Dokonując powyższej czynności Zwiedzający potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia, zwiedzających i przebywających na terenie
Muzeum.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze, kasie biletowej, na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy wejściu na
teren Muzeum oraz na stronie www.walcownia.org jak również jest integralną częścią umowy.
5. Przewodnicy lub pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z terenu Muzeum
osoby nieprzestrzegające Regulaminu.
6. Przebywanie na terenie Muzeum możliwe jest jedynie w godzinach jego otwarcia lub w godzinach wskazanych
w odrębnych dokumentach / umowie.
7. Warunkiem wstępu i zwiedzania Muzeum przez wynajmującego jest zakupienie biletu wstępu, podpisanie
zlecenia / umowy, uiszczenie opłaty turystycznej.
8. Zwiedzanie Muzeum odbywa się indywidualnie lub z przewodnikiem w zależności jak stanowi umowa.
9. Uczestnicy wydarzenia i zwiedzania są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń
Organizatora (przewodników oprowadzających grupy).
10. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodnika oraz postanowień Regulaminu, zwłaszcza
dotyczących BHP i przepisów p/pożarowych.
11. Uczestnicy wydarzenia i zwiedzania są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz
zachowania porządku wokół siebie.
12. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wyłączenie ze zwiedzania bez
zwrotów kosztów.

§2 Odpowiedzialność Muzeum
1. Walcownia jest obiektem przemysłowym, zachowanym w stanie odpowiadającym realiom historycznym –
przebywając na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność. Urządzenia techniczne oraz instalacje
mogą być zakonserwowane lub pokryte środkami eksploatacyjnymi (smary itp.). Nie należy dotykać obiektów
innych niż te, które nie zostały przygotowane przez Organizatora do celów demonstracyjnych.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zabrudzenia obuwia i odzieży oraz rzeczy osobistych

wynikające z przemysłowego charakteru terenu, urządzeń technicznych oraz za nieprzestrzeganie przez
zwiedzającego zasad BHP.
3. Muzeum ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez zwiedzającego, jeżeli
utrata lub zniszczenie rzeczy zaistniało z winy Muzeum, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
4. Zwiedzający powinien zawiadomić Biuro Muzeum o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, przed
opuszczeniem terenu Muzeum.
§3 Zabrania się
1. Poruszania się poza wyznaczonym do zwiedzania terenem.
2. Wchodzenia do części hali nie udostępnionych do zwiedzania.
3. Zbliżania się do urządzeń i maszyn będących w ruchu.
4. Przechodzenia lub przebiegania przed poruszającymi się urządzeniami, rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
5. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, poza
wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu na zewnątrz budynku.
6. Wnoszenia na teren Muzeum materiałów niebezpiecznych – substancji i mieszanin chemicznych, broni i
amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
§4 Postanowienia Dodatkowe
1. Każdy, kto zauważy pożar jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia
– art. 9 (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2009 nr 178 z póź. zm.),
przewodnika lub pracowników Muzeum.
2. Natychmiast opuścić zagrożone miejsce, udając się do odpowiednio oznakowanych wyjść ewakuacyjnych.
3. Wszystkie osoby zwiedzające Muzeum w przypadku powstania pożaru zobowiązane do niezwłocznego
opuszczenia terenu.
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