REGULAMIN

Zwiedzania ścieżki edukacyjnej znajdującej się w lokomotywowni
Muzeum Historycznego w Ełku

1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez
zwiedzających ze ścieżki edukacyjnej, znajdującej się
w lokomotywowni Muzeum Historycznego w Ełku.

2.

Wszystkie osoby przebywające na terenie ścieżki
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz poleceń pracowników Muzeum.

3.

Terminy otwarcia ścieżki edukacyjnej znajdują się na stronie
Muzeum www.muzeum.ek.pl w zakładce Edukacja oraz
w Punkcie Informacyjnym w budynku głównym Muzeum.

4.

Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej odbywa się wyłącznie
z przewodnikiem po wcześniejszym zapisaniu się.

5.

Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia,
przebywające na terenie ścieżki muszą znajdować się pod
opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo osób
niepełnoletnich, znajdujących się na terenie ścieżki
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

6.

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
zdarzenia wynikłe
z niestosowania się do regulaminu, powszechnie
obowiązujących przepisów, poleceń pracowników Muzeum
lub niewłaściwego korzystania z urządzeń zlokalizowanych na
ww. terenie.

7.

Muzeum oraz jego pracownicy nie odpowiadają za rzeczy
pozostawione na terenie Muzeum Historycznego w Ełku przez
zwiedzających.

8.

Obiekty Muzeum, w tym budynek lokomotywowni Muzeum
Historycznego w Ełku, są objęte ochroną i monitorowane za
pomocą systemu monitoringu audiowizualnego, celem
ochrony osób i mienia zwiedzających oraz pracowników
Muzeum.

9.

Zakazuje się:
- dotykania eksponatów – z wyjątkiem urządzeń/przedmiotów
do tego przeznaczonych lub po uzyskaniu zezwolenia
obsługi,
- niszczenia urządzeń i roślinności oraz zaśmiecania terenu,
- wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia
i korzystania ze środków odurzających, spożywania posiłków,
- wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, środków
pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia
i życia przedmiotów,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą
zwiedzania,
- wchodzenia oraz przechodzenia przez barierki
wyznaczające trasę ścieżki edukacyjnej,
- biegania po terenie lokomotywowni,
- korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający
komfort osób przebywających w pobliżu,
- wchodzenia na terenie lokomotywowni na stanowiska
naprawy pojazdów kolejowych,
- wchodzenia na oraz pod pojazdy kolejowe,
- profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest
bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku
własnego (dyrektor Muzeum może wskazać miejsca objęte
całkowitym zakazem fotografowania i filmowania),
- prowadzenia agitacji politycznej, akwizycji i działań
marketingowych przez zwiedzających (np. rozdawania ulotek
o treściach politycznych),
- przebywania na terenie ścieżki osobom nietrzeźwym oraz
pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także
osobom zachowującym się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu innych osób oraz urządzeń, zakłóca
porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania
w miejscach publicznych.

10.

Osoby wchodzące do budynku, w którym znajduje się ścieżka
edukacyjna, akceptują zasady niniejszego regulaminu,
a osoby naruszające zakazy i nakazy, określone
w niniejszym regulaminie mają obowiązek opuścić teren
Muzeum Historycznego w Ełku, na żądanie jego
pracowników.

11.

Korzystającym z terenu ścieżki zakazuje się wszelkich
zachowań niebezpiecznych dla nich oraz dla innych
zwiedzających.

12.

Zwiedzający winni zgłaszać wszelkie zauważone uszkodzenia
infrastruktury Muzeum Historycznego w Ełku jego
pracownikom.

13.

Nieprzestrzeganie reguł bezpieczeństwa lub poleceń
pracowników może skutkować urazem lub zniszczeniem
mienia, za które Muzeum Historyczne w Ełku nie ponosi
odpowiedzialności.

14.

Fotografowanie lub filmowanie terenu stacji do celów
komercyjnych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody
Dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku i następuje na
warunkach wskazanych w ww. zgodzie.

Telefony alarmowe:
112 NUMER ALARMOWY
997 POLICJA 989 STRAŻ MIEJSKA 999 POGOTOWIE
W PRZYPADKU AWARII NATYCHMIAST POWIADOMIĆ ADMINISTRACJĘ
tel. 87 732-02-83 lub 87 610-00-00

