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Wprowadzony zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Muzeum Hutnictwa 
z dn. 18.02.2022 

 
 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ODDZIAŁU HISTORII MIASTA  

I REGIONU MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zwiedzanie w Oddziale Historii Miasta i Regionu Muzeum Hutnictwa  

w Chorzowie (zwany w dalszej części „Muzeum”) odbywa się w ustalonych przez 

dyrektora Muzeum godzinach:  

Dni i godziny otwarcia ekspozycji: 

Poniedziałek:   nieczynne 

Wtorek – Piątek:  10.00 – 17.00 (we wtorki wstęp bezpłatny)   

Sobota:    nieczynne 

Niedziela:    13.00 – 18.00 

Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Muzeum dla 

publiczności. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie 

internetowej: www.muzeumhutnictwa.pl.  

2. Muzeum udostępnia odwiedzającym wyłącznie przestrzenie wystawiennicze 

wykorzystywane dla potrzeb wystaw czasowych. Ograniczenie ma charakter 

tymczasowy.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) 

ekspozycji stałych, wystaw czasowych, ewentualnych ograniczeń w dostępie            

do przestrzeni wystawienniczych, wnętrz czasowo, wykładów oraz oferty 

edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczane w holu 

recepcyjnym oraz na stronie internetowej Muzeum.  

4. Dopuszcza się organizację w Muzeum wydarzeń specjalnych (wystaw czasowych, 

eventów, warsztatów, lekcji muzealnych, oprowadzań kuratorskich, koncertów, 

itp.). Każdorazowo do wymienionych wydarzeń ustalany będzie odrębny cennik, 

który podawany będzie do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Muzeum. 

5. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach:  

http://www.muzeumhutnictwa.pl/
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- Grupy szkolne zorganizowane (od 10 do 30 osób + opiekunowie) – na podstawie 

wcześniejszej (telefonicznej i/lub e-mailowej) rezerwacji, dokonanej na dwa dni 

robocze przed wybranym terminem zajęć. 

- w Muzeum dopuszcza się inne formy zwiedzania grupowego, przy czym 

każdorazowo oferta w tym zakresie publikowana będzie na bieżąco na stronie 

internetowej muzeumhutnictwa.pl.  

- Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany zasad zwiedzania grupowego. 

O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie internetowej. Muzeum 

nie gwarantuje dostępności poszczególnych produktów z oferty Muzeum bez 

wcześniejszego zgłoszenia grupy – rezerwacji (telefonicznej i/lub e-mailowej)  

i potwierdzenia jej przyjęcia ze strony Muzeum. 

6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed 

jego zakupem.  

7. Warunkiem zwiedzania ekspozycji/wystawy czasowej jest okazanie ważnego 

biletu lub dowodu zakupu.  

8. Stanowisko kasowe zamyka się na 30 minut przed zamknięciem Muzeum. 

 

II. Zasady zwiedzania 

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz 

pracowników służb ochrony Muzeum. 

2. Za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 

opiekunowie. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialność ponosi rodzic/rodzice lub 

opiekun(ka)/opiekunowie grupy przebywający na terenie Muzeum razem z grupą. 

3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz 

zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, 

zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie 

przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone             

o opuszczenie Muzeum.  

4. Fotografowanie i filmowanie amatorskie (wyłącznie do użytku prywatnego) bez 

dodatkowego oświetlenia, w tym lampy błyskowej i statywu jest dopuszczalne oraz 

bezpłatne, chyba że odrębne regulaminy wystaw czasowych stanowią inaczej.  

W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 

zakazu fotografowania wskazanych obiektów. 



Strona 3 z 7 

 

 Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 
Metalowców 4a, 41-500 Chorzów 
t: +48 32 704 96 30 

Oddział Historii Miasta i Regionu 
Powstańców 25, 41-500 Chorzów 
t: +48 32 241 31 04 
 

e: kontakt@muzeumhutnictwa.pl 
muzeumhutnictwa.pl 
NIP 627-277-60-31 

5. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie terenu Muzeum do godziny zamknięcia 

obowiązującej w danym dniu w obiekcie. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany 

godzin zamknięcia obiektu. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje               

na stronie internetowej. 

6. Na całym terenie Muzeum zwiedzających obowiązują następujące zakazy:  

a) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika). 

Warunkiem wejścia zwierzęcia (wskazanego powyżej) do Muzeum jest 

wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu 

napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawnościami 

certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu 

wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel ponosi odpowiedzialność        

za wszelkie szkody wyrządzone przez psa asystującego;  

b) palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania otwartego ognia;  

c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów w przestrzeniach 

sal wystawowych;  

d) wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić 

życiu i zdrowiu w tym: urządzeń do ogłuszania, urządzeń wystrzeliwujących pociski, 

przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, narzędzi roboczych, 

tępych narzędzi, materiałów wybuchowych oraz substancji i urządzeń 

zapalających, substancji radioaktywnych lub oksydujących, środków wybielających, 

środków trujących (spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla 

środowiska), materiałów i płynów o właściwościach żrących, baterii elektrycznych, 

rtęci – również jako składnika urządzeń i instrumentów), sprejów służących 

samoobronie;  

e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, 

a także przebywania po ich spożyciu na terenie budynku Muzeum;  

f) fotografowania z użyciem statywu oraz lamp;  

g) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz 

innego sprzętu nagłaśniającego;  

h) dokonywania nagrań, oprowadzań przewodnickich/kuratorskich bez 

uprzedniego uzyskania zgody przewodnika / kuratora / animatora;  

i) oprowadzania grup wycieczkowych, szkolnych czy prowadzenie lekcji            

na terenie Muzeum przez przewodników, edukatorów lub inne osoby niebędące 

pracownikami Muzeum lub nie współpracujące z Muzeum na podstawie 
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odpowiedniej umowy. Prawo oprowadzania po ekspozycjach / wystawach 

czasowych mają jedynie pracownicy Muzeum, osoby współpracujące z Muzeum      

w charakterze przewodnika i/lub upoważnione do tego przez Dyrektora                        

np. ze względu na inne umowy zawarte przez Muzeum lub przewodnicy turystyczni 

posiadający zgodę Dyrektora Muzeum zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1,2 ustawy         

o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. Zm., Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884);  

j) biegania, poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach itp.;   

k) przenoszenia obiektów/eksponatów w inne miejsca; wyciągania 

obiektów/eksponatów z ekspozytorów, w których się znajdują; 

l) dotykania eksponatów z wyjątkiem obiektów do tego przeznaczonych; 

m) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, a w tym                   

w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystaw;  

n) prezentowania na terenie Muzeum symboli, transparentów i emblematów, 

których używanie stanowi naruszenie prawa obowiązującego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej lub uznawanych powszechnie za obraźliwe;  

o) prowadzenia działań agitacyjnych, demonstracji politycznych, społecznych      

i religijnych.  

10. Każdorazowo zgody Dyrektora Muzeum wymaga:  

a) prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej, w tym jakiejkolwiek 

akwizycji;  

b) organizowanie na terenie Muzeum akcji reklamowych, zgromadzeń, sesji 

fotograficznych;  

c) organizowanie na terenie wydarzeń o charakterze społecznym i społeczno-

kulturalnym;  

d) wykonywanie i wykorzystywanie filmów, nagrań i fotografii prezentujących 

Muzeum w celach innych niż prywatne;  

e) organizowanie w budynku Muzeum wydarzeń o charakterze politycznym, przy 

czym zgoda dyrektora jest wtórna do pisemnej zgody Organizatora instytucji;  

f) w przypadku ust. od a do d niniejszego pkt dopuszcza się zamiennie  

w stosunku do zgody Dyrektora zawarcie przez Muzeum umowy lub porozumienia 

o współorganizacji danego przedsięwzięcia.  

11. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury 

ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu w obecności dwóch 
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pracowników Muzeum (asystentka ekspozycji/kasjerka  i pracownika 

merytorycznego) oraz powiadomienia Dyrektora Muzeum. W uzasadnionych 

przypadkach pracownik ochrony może powiadomić odpowiednie służby (Policja). 

O konieczności powiadomienia służb decyduje Dyrektor Muzeum.  

12. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania i/lub 

prezentowania niektórych elementów wystawy/eksponatów/wystaw czasowych 

bez wcześniejszego poinformowania o tym zwiedzających. Wyłączenie to nie 

stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet wstępu.  

13. Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń    

na terenie obiektu (wewnątrz budynku i na terenie zewnętrznym), których 

zaistnienie wynika z nieprzestrzegania przez zwiedzających zapisów niniejszego 

regulaminu. 

14. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, jak i ze względu na siłę 

wyższą definiowaną jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia                

i niemożliwe do zapobieżenia następstwom Muzeum zastrzega sobie prawo 

natychmiastowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej / wystaw czasowych      

i odstąpienia od realizacji świadczonych usług.  

15. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zarządzić czasowe 

zamknięcie Muzeum lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje      

o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji zostaną umieszczone     

na stronie internetowej Muzeum, ze stosownym wyprzedzeniem.  

16. Wejście na teren Muzeum i/lub wykupienie biletu wiąże się automatycznie              

z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu i koniecznością stosowania                          

się do zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony.  

17. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie.  

18. Sekretariat Dyrektora Muzeum przyjmuje skargi i wnioski, które należy kierować 

e-maliowo na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl lub osobiście w pierwszy 

wtorek każdego miesiąca od godz. 10.00 do 11.00. 

 

III. Ochrona danych osobowych 
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1. Obszar Muzeum objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje teren zewnętrzny 

oraz wewnętrzny Muzeum, korytarze oraz sale wystaw i wybrane pracownie              

lub magazyny. 

2. W związku z udziałem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych                                     

i współorganizowanych przez Muzeum Państwa wizerunek, w tym głos może być 

rejestrowany w formie audio-video w celu sporządzenia dokumentacji 

fotograficznej z organizowanych zajęć bądź wydarzeń oraz promocji działalności 

Muzeum na stronie internetowej Muzeum, na portalach społecznościowych             

(na profilach Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych przez Muzeum 

Hutnictwa) oraz w powstałych publikacjach i materiałach informacyjnych                          

i promocyjnych.  

3. W tym przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych (wizerunku oraz 

głosu) jest niezbędne do wykonania przez Muzeum zadania realizowanego                  

w interesie publicznym (art.6.ust 1.lit.e RODO) w związku z wypełnianiem zadań 

statutowych (§ 9 statutu Muzeum), w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej polegających                                

na rozpoznawaniu i rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 

organizowaniu i realizacji działań w zakresie upowszechniania kultury, tworzeniu 

wartości kulturalnych, kształtowaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

wspieraniu działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie 

kultury regionu, promocji i upowszechnianiu kultury i sztuki, wspieraniu i realizacji 

projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, podejmowaniu 

działań na rzecz edukacji kulturalnej poprzez prezentację w różnych formach 

przekazu. 

4. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Hutnictwa                

w Chorzowie ul. Metalowców 4a Chorzów, e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl 

(zwany w dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@muzeumhutnictwa.pl.  

5. Odbiorcą danych mogą być partnerzy realizujący zadania na zlecenie 

Administratora, w tym hostingodawca, a w związku z korzystaniem przez 

Administratora z mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube 

mailto:iod@muzeumhutnictwa.pl
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odbiorcą mogą być właściciele tych portali (przetwarzanie i ochrona danych 

osobowych odbywa się na zasadach określonych przez właścicieli tych portali).  

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,                                     

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia celu ich 

przetwarzania a następnie będą przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami 

prawa. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane                        

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

7. Wizerunek (w tym głos) uczestników wydarzenia, zarejestrowany w materiałach 

fotograficznych oraz materiałach audio-video, może być rozpowszechniany                

na podstawie w art. 81 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 


